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บทน า 
 

พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกำรหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลบังคับ
ใช้อย่ำงสมบูรณ์  เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2546 โดยในหมวด 3 มำตรำ 14 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ “ในกำรจัดท ำ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ตำมมำตรำ 13 ให้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  โดยน ำนโยบำยของ
รัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำมำพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยพ้ืนฐำนแห่งรัฐตำม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และแผนพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้
อย่ำงน้อยจะต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน  ส่วนรำชกำรหรือ
บุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภำรกิจ ประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำยและทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จะต้องใช้
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมประเมินผล” รัฐบำลจึงได้จัดท ำแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (4 
ปี) และก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร (4 ปี) เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี และทิศทำงในกำรจัดสรรงบประมำณโดยรัฐบำลมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในทุก
มิติ  

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2557 – 2559 (ฉบับปรับปรุง 2556) ฉบับนี้ เริ่มต้นมำจำก 
แผนกกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2555-2559 ซึ่ง ได้ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของกรรมกำรประจ ำ
คณะเทคโนโลยี บุคลำกรคณะเทคโนโลยี โดยผ่ำนกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมเห็น ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงประจักษ์และเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์ โดยข้อมูลต่ำงๆ ได้ผ่ำน
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เพื่อน ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์  

คณะกรรมกำรประจ ำคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 12/2556 ในวันที่ 25 ธันวำคม 2556 ให้ควำม
เห็นชอบโดยประกอบด้วย 7 ยุทธศำสตร์ 20 เป้ำประสงค์ 39 กลยุทธ์ และ 61 ตัวชี้วัด คือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตำมเกณฑ์คุณภำพและมำตรฐำนของชำติและสำกล  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชน
และสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรน ำทุนทำงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน และผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ให้มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล มีระบบ

บริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร รวมถึงมีกำร
บริหำรจัดกำรคณะตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับชำติและสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ทั้งภำยใน และรอบคณะสู่
คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คณะเทคโนโลยีหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำภำยในกรอบของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงให้
บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในคณะเทคโนโลยีร่วมกันเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนไปใน
ทิศทำงเดียวกันและได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ร่วมกัน 

           คณะเทคโนโลยี 
ธันวำคม 2556 
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2557 – 2559 
 

 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย 

กรอบแผน 

อุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี 

ฉบับท่ี 2 

 

วิสัยทัศน ์

คณะเทคโนโลยี 

 

ยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทย เพื่อผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มคีณุภำพสู่ตลำดแรงงำน และพัฒนำ

คุณภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศใน

โลกำภิวัฒน์ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมำภิบำล กำรเงนิ กำร

ก ำกับมำตรฐำน และเครือข่ำยอุดมศึกษำบนพื้นฐำนของเสรภีำพทำงวิชำกำร ควำมหลำกหลำยและ

เอกภำพเชิงระบบ 

มหำวิทยำลยัมหำสำรคำมเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรจัดอันดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 1 ใน 10 
ของประเทศ และไดร้ับกำรยอมรบัเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะเทคโนโลยีเป็นท่ียอมรับในระดับชำติและอำเซียนว่ำเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร กำรวิจัย และ
บริกำรวิชำกำรในดำ้นเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรโดยไดร้ับกำรจัดอันดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศ และได้รับกำรจัดอันดับ 1 ใน 20 ของอำเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
กำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพภำยใต้กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตำมเกณฑ์คุณภำพ
และมำตรฐำนของ

ชำติและสำกล 
รวมทั้งเตรียมควำม

พร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
และประชำคมโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กำรวิจัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้และ

พัฒนำนวัตกรรมที่
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มหรือ
ใช้ประโยชน์ให้กบั
ชุมชนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เป็นศูนย์กลำงแหง่
กำรเรียนรู้และและ
บริกำรวิชำกำรแก่

สังคมในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมกำรน ำทุน

ทำงวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ภูมิปัญญำท้องถ่ินไป
ใช้ประโยชน์อย่ำง

ยั่งยืน และ
ผสมผสำนวัฒนธรรม

ในระดับชำติและ
สำกล 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนำระบบบรหิำร

จัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ และ
ยกระดบักำรบรหิำร
ธรรมำภิบำลของ

มหำวิทยำลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ส่งเสริมภำพลกัษณ์
ของมหำวิทยำลัยให้
ได้รับกำรยอมรบั
และพัฒนำเป็น
มหำวิทยำลัยใน
ระดับสำกล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
พัฒนำสู่

มหำวิทยำลัยสีเขียว 
และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
กำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพภำยใต้กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตำมเกณฑ์คุณภำพ
และมำตรฐำนของ

ชำติและสำกล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กำรวิจัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้และ

พัฒนำนวัตกรรมที่
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ

ชุมชนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เป็นศูนย์กลำงแหง่

กำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำรแก่

สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมกำรน ำทุน

ทำงวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ินไป
ใช้ประโยชน์อย่ำง

ยั่งยืน และ
ผสมผสำนวัฒนธรรม

ในระดับชำติและ
สำกล 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนำระบบบรหิำร

จัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ

เทียบเท่ำมำตรฐำน 
สำกล มรีะบบ

บรหิำรจัดกำรที่ดีที่
สร้ำงคุณภำพชีวิต

และควำมสุขในกำร
ปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรในองค์กร 
รวมถึงมีกำรบริหำร
จัดกำรคณะตำมหลกั

ธรรมำภิบำล 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ส่งเสริมภำพลกัษณ์
ของคณะ ให้ได้รับ
กำรยอมรับทั้งใน

ระดับชำติและสำกล 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
พัฒนำและปรบัปรุง
สภำพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ทั้งภำยใน

และรอบคณะ สู่คณะ
สีเขียว และรกัษ์

สิ่งแวดล้อม 
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วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย 

 



 

 

 

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลย ี
 

ปรัชญา  
 “ผู้มีปัญญำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พึงเป็นอยู่เพื่อมหำชน” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและอำเซียนว่ำเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร กำรวิจัย และ
บริกำรวิชำกำรในด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร โดยได้รับกำรจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 
และได้รับกำรจัดอันดับ 1 ใน 20 ของอำเซียน  
 
พันธกิจ (Mission) 

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศและสำกล 
          2.ผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพหรือเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ 
          3.ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพำตัวเองได้อย่ำงยั่งยืน 
          4.อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          5.บริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลักกำรบริหำรที่ดี 
 
ค่านิยมองค์กร (วัฒนธรรมองค์กร; Core Value) 
 TECHNO 
 T = Teamwork กำรท ำงำนเป็นทีม 
 E = Ethics จริยธรรม ศีลธรรม 
 C = Creativeness เกี่ยวกับกำรสร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งสร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเกิดจำก
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 H = Harmony ควำมรักสำมัคคี ควำมร่วมมือร่วมใจ ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 N = Networking (Academic) เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
 O = Organization of Learning องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 
เป้าหมายหลักในช่วง 4 ปี(2557-2560) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1. ทุกหลักสูตรต้องบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และ
ผลักดันให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณวุฒิระดับนำนำชำติอย่ำงน้อยร้อยละ 40 
2. ทุกหลักสูตรต้องได้รับกำรรับรองคุณภำพและมำตรฐำนกำรประเมินประกันคุณภำพภำยนอก  
รอบท่ี 4 
3. ยกระดับคณะวิชำหรือสำขำวิชำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน และได้รับกำรรับรองในระดับสำกล 
4. พัฒนำคณะหรือสำขำวิชำที่มีศักยภำพให้เป็นคณะหรือสำขำวิชำชั้นน ำของอำเซียน 
5. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องผ่ำนกำรสอบวัดควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 40 ของนิสิตแต่ละหลักสูตร และร้อยละ 50 ในระดับคณะ 
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6. บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำต้องมีอัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิตเพ่ิมข้ึน และมีงำนท ำอย่ำงน้อยร้อยละ 
75 ในทุกหลักสูตร 
7. คณะมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มำตรฐำนและปรำกฏในฐำนข้อมูล 
Scopus/ISI เพ่ิมมำกขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ในฐำนข้อมูล ISI 
8. คณะมีผลงำนวิจัยที่น ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ25 
9. คณะมีอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 60 ของอำจำรย์ทั้งหมดใน 4 ปี
ข้ำงหน้ำ โดยร้อยละ 25 ของอำจำรย์ที่ครบระยะเวลำขอก ำหนดต ำแหน่ง มีกำรยื่นเรื่องเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 
10. บุคลำกรของคณะมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนและนิสิตมีควำมสุขในกำรศึกษำเล่ำเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตำมเกณฑ์คุณภำพและมำตรฐำนของชำติและสำกล  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชน
และสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรน ำทุนทำงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ไปใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน และผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล มีระบบ
บริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร รวมถึงมีกำร
บริหำรจัดกำรคณะตำมหลักธรรมำภิบำล  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะ ให้ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับชำติและสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ทั้งภำยใน และรอบคณะ  

สู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์   
  

1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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การวิเคราะห์ SWOT คณะเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness)  

1.คณะเทคโนโลยีมีจ ำนวนคณำจำรย์คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอกสูง 
2.คณะเทคโนโลยีมีศักยภำพในเรื่องงำนวิจัยและมี
ควำมหลำกหลำยที่สำมำรถน ำไปบูรณำกำรได้  
3.คณะเทคโนโลยีเป็นเครือข่ำยสภำคณบดีสำขำ
กำรเกษตร  สมำคมสภำวิชำกำรอุตสำหกรรม
เกษตร  และสมำคมเทคโนโลยีชีวภำพแห่ง
ประเทศไทย 
4.บุคลำกรของคณะเทคโนโลยีอยู่ในวัยท ำงำน 
5.คณะเทคโนโลยีมีหลักสูตรหลำกหลำยที่ได้
มำตรฐำน ทั้งระดับ ตรี โท และเอก 
 

1.คณะเทคโนโลยีมีงบประมำณจ ำนวนน้อย 
2.คณะเทคโนโลยีมีต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ไม่ 
สอดคล้องกับจ ำนวนนิสิตและไม่ได้รับกำรจัดสรร 
อัตรำประจ ำ 
3.อุปกรณ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ไม่เพียงพอ  
มีกำรช ำรุด เสื่อมคุณภำพ 
4.คณำจำรย์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงพัฒนำเข้ำสู่ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้อยู่ในเกณฑ์ของ สกอ.  
5.หนังสือ ต ำรำ และบทควำมทำงวิชำกำรท่ีได้ 
รับรองคุณภำพมีจ ำนวนน้อย 
 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
1.หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ  
และสนับสนุนกำรเข้ำสู่อำเซียน 
2.นักเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ ำนวนมำก
และสนใจที่จะเรียนในคณะเทคโนโลยี 
3.งำนวิจัยส่วนใหญ่มีโอกำสต่อยอดเชิงพำณิชย์ได้ 
4.มีศิษย์เก่ำจ ำนวนมำกน ำมำซึ่งโอกำสในกำรสร้ำง
เครือข่ำย 
5.คณะเทคโนโลยีมีภูมิทัศน์ที่สวยงำมและ 
เหมำะสม 
   

 

1.มหำวิทยำลัยในส่วนกลำงมำตั้งเครือข่ำยใน 
เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือมำกขึ้น และมี 
หลักสูตรที่คล้ำยคลึงกัน 
2.ค่ำนิยมของนักเรียน ที่จะเรียนทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์น้อยลง 
3.มีกำรแข่งขันทำงกำรศึกษำทั้งภำยในประเทศ 
และกลุ่มประเทศอำเซียน 
4.นิสิตขำดทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1.1 หลักสูตรต้องได้
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และหลักสูตร 
มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติและ
สากล 
 

1.1.1) ส่งเสริมและ
พัฒนำให้ทุกหลักสูตร
ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
และมำตรฐำนใน 
ระดับชำติ และ/หรือ
ระดับนำนำชำติ 
 
 

1.1.1.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมผล 
ประกันคุณภำพ
ภำยใน 

- โครงกำรให้ควำมรู้
พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 

4.51 
 
 
 
 

4.51 
 
 
 
 

4.51 
 
 
 
 

-รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
-งำนวิชำกำร 
-ภำควิชำ 

1.1.1.2) หลักสูตร
ผ่ำนกำรประเมิน 
ตำมมำตรฐำน TQF  

-โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
ตำมกรอบ TQF และ 
วิชำชีพ 
 

13 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

1.1.1.3) จ ำนวน
หลักสูตรผ่ำนกำร
ประเมินตำม
มำตรฐำนAUN-QA 
หรือ มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

-โครงกำรเตรียม
หลักสูตรให้ได้
มำตรฐำนตำม  
AUN-QA หรือ 
มำตรฐำนสำกล 
 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1.2 คุณลักษณะของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
และสังคมมีศักยภาพในการ
แข่งขันในสังคมโลก 

 

1.2.1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง
และตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำนและกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

1.2.1.1) ร้อยละของ
หลักสูตรปริญญำตรีที่
มีกำรฝึกประสบกำรณ์
กับสถำนประกอบกำร
จริงของภำครัฐหรือ
เอกชนทั้งในหรือ
ต่ำงประเทศหรือสหกิจ
ศึกษำ ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
 

-โครงกำรสหกิจศึกษำ 
-โครงกำรฝึกงำน/ฝึก
ประสบกำรณ์ของนิสิต 
-โครงกำรควำมร่วมมือ
กับภำครัฐ/หรือ
ผู้ประกอบกำร
ภำคเอกชน 
 

100 
 

100 
 

100 
 

-รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
-งำนวิชำกำร 
-ภำควิชำ 

1.2.1.2) จ ำนวนนิสิต
ต่อหลักสูตรที่ส่งนิสิต
ไปศึกษำดูงำนหรือ
ฝึกงำนในต่ำงประเทศ 
(Out bound) 
(จ ำนวนนิสิตต่อ
หลักสูตร) 
 

-ทุนสนับสนุนนิสิต
ปริญญำตรีเพื่อฝึกงำน 
ณ ต่ำงประเทศ 
 

1 1 2 -งำนวิเทศสัมพันธ์ 
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  1.2.1.3) จ ำนวนนิสิต
แลกเปลี่ยน 
ชำวต่ำงชำติเข้ำมำใน
คณะเทคโนโลยี (In 
bound) 

- โครงกำรรับนิสิต
แลกเปลี่ยน 
ชำวต่ำงชำติเข้ำมำใน
คณะเทคโนโลยี (In 
bound) 

2 2 2 -งำนวิเทศสัมพันธ์ 

1.2.2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หลักสูตร 
พัฒนำนิสิตให้มีควำมพร้อม 
ด้ำนทักษะกำร 
สื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
และ/หรือภำษำ 
อำเซียน +3 (จีน หรือ 
เกำหลี หรือญี่ปุ่น) 
 
 
 

1.2.2.1) จ ำนวน
โครงกำรพัฒนำนิสิต
ให้มีควำมพร้อมด้ำน
ทักษะกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ หรือ
ภำษำอำเซียน +3 

-โครงกำรสอนและ
อบรมให้มีควำมพร้อม 
ด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
ด้วยภำษำอังกฤษ 
และ/หรือภำษำ 
อำเซียน +3 (จีน หรือ 
เกำหลี หรือญี่ปุ่น) 

5 5 5 -รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
-งำนวิชำกำร 
-ภำควิชำ 

1.2.2.2) ร้อยละของ
นิสิตที่ผ่ำนกำร
ทดสอบควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
ของนิสิต ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ (MSU 
English Exit – 
Exam) 

-โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
(บำงรำยวิชำ) เป็น
ภำษำอังกฤษ 
-โครงกำรอบรมกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 
 

40 40 40 
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  1.2.2.3)จ ำนวน
ผู้เชี่ยวชำญ 

-โครงกำร เชิญ
ผู้เชี่ยวชำญ (English 
native) มำท ำงำน/
แลกเปลี่ยนที่คณะ 
 

 1 1 -งำนวิเทศสัมพันธ์ 

1.2.3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนหลักสูตร 
พัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(IT Exit-Exam) 
 

1.2.3.1) ร้อยละของ
นิสิตที่เข้ำรับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ทำงด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(IT Exit-Exam) 

-โครงกำรพัฒนำนิสิต
ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(IT Exit-Exam) 
-โครงกำรส่งนิสิตเข้ำรับ
กำรทดสอบ(IT Exit-
Exam) 

40 40 40 -รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
-งำนวิชำกำร 
-ภำควิชำ 
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 1.2.4)ส่งเสริม และ
พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนส ำคัญ และ
สำมำรถบูรณำกำรกำร
สอนกับกำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไดอยำงมี
ประสิทธิภำพ 
และสนับสนุนให้มีกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้โดดเด่น
แตกต่ำงจำกสถำบันอ่ืน  

1.2.4.1ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีกำรบูรณำ
กำรกำรสอนกับกำวิจัย 
บริกำรวิชำกำร และ
ศิลปวัฒนธรรม  
 

-โครงกำรอบรม 
เทคนิค และกลยุทธ์
กำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้
อย่ำงมีควำมสุขและมี
ประสิทธิภำพ 
 

50 60 70 -รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
-งำนวิชำกำร 
-ภำควิชำ 
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1.3) เพื่อให้นิสิตของ
คณะเทคโนโลยีเป็น
พลเมืองดีของสังคมไทย
และสังคมโลก เป็นผู้มี
วัฒนธรรมทางสังคม 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของนิสิต คณะ
เทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัย 

 

1.3.1) ส่งเสริม
กิจกรรมนอกหลักสูตร 
เพ่ือ 
เพ่ิมพ้ืนที่กำรเรียนรู้
ของนิสิตในรูปแบบ
ของ 
ทักษะชีวิต (Life 
Skills) ทักษะสังคม 
(Social Skills) โดย
ปรับรูปแบบและ
เนื้อหำ 
ให้เหมำะสมกับสภำพ
สังคม เพ่ือเป็นกลไก 
กำรบ่มเพำะควำมเป็น
พลเมืองดีของ 
สังคมไทยและสังคม
โลก 
 

1.3.1.1) ผลกำร
ประเมินของโครงกำร/ 
กิจกรรมในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
นิสิตตำมอัตลักษณ์ 
ที่สอดคล้องกับ
มหำวิทยำลัย 
 

-โครงกำรหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน  
 

3.51 

 

3.51 

 

3.51 

 

-รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
-รองคณบดีฝ่ำย
พัฒนำนิสิต 
-งำนพัฒนำนิสิต 
-งำนวิชำกำร 
-ภำควิชำ 

-โครงกำรวิชำกำรท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
 

3.51 

 

3.51 

 

3.51 

 

-โครงกำรกีฬำหรือกำร
ส่งเสริมสุขภำพ 
 

3.51 3.51 3.51 

-โครงกำรบ ำเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษำ
สิ่งแวดล้อม 
 

3.51 

 

 

 

3.51 

 

 

3.51 
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- โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

3.51 

 

3.51 

 

3.51 

 

-รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
-รองคณบดีฝ่ำย
พัฒนำนิสิต 
-งำนพัฒนำนิสิต 
-งำนวิชำกำร 
-ภำควิชำ 

-โครงกำรส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

3.51 

 

3.51 

 

3.51 

 

-โครงกำรหนึ่งชมรมหนึ่ง
กิจกรรม 
 

3.51 

 

3.51 

 

3.51 

 

-โครงกำรที่ส่งเสริมและ
พัฒนำนิสิตตำม 
อัตลักษณ์ (นิสิตกับกำร
ช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชน) 

3.51 

 

3.51 3.51 

-โครงกำรเทคโนฟำร์ม 3.51 3.51 3.51 

-โครงกำรเทคโนซ็อป 3.51 3.51 3.51 
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1.4)เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ตรงตามความ 
ตองการของผู้ใช้งานและ
สังคม รวมถึงนิสิตมี
ศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับสากล 
 

 

1.4.1) ส่งเสริมและพัฒนำ
ให้นิสิตมีควำมรู้ทันต่อ
สถำนกำรณ์โลก 
เพ่ือให้นิสิตมีควำมพร้อม
ที่จะเข้ำสู่กำรแข่งขันกับ
ประเทศในประชำคม
อำเซียน 

1.4.1.1)ระดับควำมพึง
พอใจของโครงกำร จัด
ห้องอ่ำนหนังสือ-ศึกษำ 
ค้นคว้ำด้วยตัวเอง  

-โครงกำร จัดห้องอ่ำน
หนังสือ-ศึกษำ ค้นคว้ำ
ด้วยตัวเอง และ 
จัดเตรียมแหล่งควำมรู้ 
(วำรสำร หนังสือพิมพ์  
ข่ำวเศรษฐกิจ ฯลฯ) 
 

3.51 3.51 3.51 -รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
-งำนวิชำกำร 
-ภำควิชำ 

1.4.2) สนับสนุนในกำร
จัดให้มีพ้ืนที่ส ำหรับกำร
เรียนและศึกษำด้วย
ตัวเอง และ สนับสนุนใน
กำรจัดให้ห้องปฏิบัติกำร 
เฉพำะด้ำนที่ได้มำตรฐำน 
 

1.4.2.1) จ ำนวน
หลักสูตรที่ส่งนิสิตเข้ำ
ร่วมประกวดหรือ
แข่งขนัส่งเสริมให้นิสิตที่
มีศักยภำพทำงวิชำกำร
และสังคมเข้ำร่วม
ประกวดหรือแข่งขัน
กิจกรรมในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ 
 

- โครงกำรสนับสนุนให้
นิสิตเข้ำประกวดหรือ
แข่งขันทำงวิชำกำร
หรือสังคม 1 หลักสูตร 
1 รำงวัลระดับชำติ 
หรือนำนำชำติ 

5 5 5 -รองคณบดีฝ่ำย
พัฒนำนิสิต 
-ภำควิชำ 

 
 
 
 
 
 
 

13 



 

 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

 
 

1.4.3) ส่งเสริมและพัฒนำ
ให้นิสิตมีบุคลิกภำพดี  
มีควำมเป็นผู้น ำ และ
สำมำรถท ำงำนเป็นทีม  
มีสัมมำคำรวะ มีควำม
ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม มีควำมเสียสละ 
 

1.4.3.1) ร้อยละของ
นิสิตชั้นปีสุดท้ำยที่
เข้ำร่วมโครงกำร 

-โครงกำรอบรมนิสิตให้มี
บุคลิกภำพที่ดี มีควำมเป็น
ผู้น ำ และมีพฤติกรรมที่ดี  

80 80 80 -รองคณบดีฝ่ำย
พัฒนำนิสิต 
-ภำควิชำ 

1.5 เพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาต ิ

 

1.5.1) สนับสนุนให้มีกำร
ประชำสัมพันธ์แนะแนว
ให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยให้
เพ่ิมมำกข้ึน 

1.5.1.1)ระดับควำม
พึงพอใจโครงกำร 

-โครงกำรประชำสัมพันธ์ 
แนะแนว 
 

3.51 3.51 3.51 รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 

1.5.1.2)จ ำนวน
หลักสูตรที่มีกำรับ
นิสิตโควต้ำพเิศษ 

-โครงกำรรับนิสิตโควต้ำ
พิเศษ 

2 2 2 -งำนประชำสัมพันธ์
คณะ 
-งำนวิชำกำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
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2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะมีหน่วยวิจัยมีผลงาน
ที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ 
 

2.1.1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ มีหน่วยวิจัย
เฉพำะทำงเพ่ือสร้ำง
เอกลักษณ์และควำมโดด
เด่นของคณะหรือ
หลักสูตร 
 

2.1.1.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
สนับสนุนและพัฒนำให้
เกิดหน่วยวิจัยเฉพำะ
ทำง 
 

-โครงกำรหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งหน่วยวิจัย (One 
Program One 
Research Unit; 
OPORU)/ หรือโครงกำร
หนึ่งคณะหนึ่งหน่วยวิจัย 
(One Faculty One 
Research Unit; 
OFORU) 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

-รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
และบรกิำรวิชำกำร 
-งำนวิจัย 
-ภำควิชำ 

 -โครงกำรหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 
Program One 
Product; OFOP) 

5 5 5 
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2557 2558 2559 
 2.1.2) ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้หลักสูตร 
น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรวิจัย/ 
งำนสร้ำงสรรค์ กลับไป
พัฒนำรูปแบบกำรเรียน
กำรสอน ปรับปรุง
รำยวิชำ/หลักสูตร กำร
เขียนหนังสือ ต ำรำ ผลิต
สื่อเผยแพร่เพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ 
 

2.1.2.1) จ ำนวน
หลักสูตรที่มีกำรน ำ
องค์ควำมรู้มำพัฒนำ
รูปแบกำรเรียนกำร
สอน 
 

-โครงกำรส่งเสริมกำรน ำ
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ ไปพัฒนำ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอน  
ปรับปรุงรำยวชิำ/
หลักสูตร กำรเขียน
หนังสือ ต ำรำ  หรือ
บทควำมวชิำกำร ผลิต
สื่อเผยแพร่เพ่ือ
น ำไปใช้ประโยชน์ 

5 

 

5 5 -รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
และบริกำรวิชำกำร 
-งำนวิจัย 
-ภำควิชำ 

2.1.2.2 รอ้ยละควำม
พึงพอใจของโครงกำร 

-โครงกำรตลำด
จ ำหน่ำยสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์ 
(Techno seven) 

- 3.51 3.51 -รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
-รองคณบดีฝ่ำย
พัฒนำนิสิต 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

 2.1.3) ส่งเสริมให้มีกำร
เขียนบทควำมวิจัยและ
ผลงำนวิชำกำร 

2.1.3.1 จ ำนวน
บทควำมวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์ 

1. โครงกำรอบรมกำร
เขียนหนังสือ ต ำรำ 
และสื่อเผยแพร่ควำมรู้
สู่สังคม 
 

2 3 5 -รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
และบริกำรวิชำกำร 
-งำนวิจัย 
-ภำควิชำ 

2.2) การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านการวิจัย
ของอาจารย์และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
การมีเครือข่ายการวิจัย
ร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้ง
ในหรือต่างประเทศ 
 

2.2.1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภำควิชำมี
ผลงำนวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรท่ีมี
มำตรฐำนที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลที่ได้รับกำร
ยอมรับในระดับชำติหรือ 
นำนำชำติจำก สกอ หรือ
ถูกน ำไปอ้ำงอิง 
(Citation) 

2.2.1.1) จ ำนวน
ผลงำนวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์ท่ีมีกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

-โครงกำรส่งเสริมกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่
บทควำมใน
วำรสำรวิชำกำรท่ีได้
มำตรฐำนในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ 
-โครงกำรค่ำยอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเขียน
บทควำมวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวำรสำรที่
ได้รับกำรยอมรับใน
ระดับนำนำชำติ 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

  2.2.1.3) ร้อยละของ
ผลงำนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำ
เอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
 

-โครงกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ/
นำนำชำติ ทั้งในส่วนที่
จัดกำรเอง/ร่วมจัดกับ
มหำวิทยำลัย/สถำบัน
ในต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 
 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

-รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
และบริกำรวิชำกำร 
-งำนวิจัย 
-ภำควิชำ 

2.2.1.4) จ ำนวนโครงกำร
ประชุมวิชำกำรระดับ
ระดับชำติ/นำนำชำติ ทั้ง
ในส่วนที่จัดกำรเอง/ร่วม
จัดกับมหำวิทยำลัย/
สถำบันในต่ำงประเทศ 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2.2.1.5) ร้อยละของ
บทควำมวิจัยของ
มหำวิทยำลัยทั้งหมดที่
ได้รับกำรอ้ำงอิง 
(Citation) ใน refereed 
journal หรือใน
ฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติต่ออำจำรย์
ประจ ำ   

-โครงกำรสนับสนุนทุน
วิจัยให้แก่นิสิตระดับ
ปริญญำตรี-โท-เอก 
อำจำรย์ และนักวิจัย
ของแต่ละสำขำวิชำ 
- โครงกำรส่งเสริมกำร
เผยแพร่ผลงำนวิชำกำร
และวิจัย 
-โครงกำรเทคโนสตำร์ 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

15 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

 2.2.2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะมีกำร
สร้ำงเครอืข่ำยและควำม
ร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทั้งใน
หรือต่ำงประเทศ (One 
Faculty One Research 
Network; OFORN)  
 

2.2.2.1) จ ำนวน
โครงกำรหรือกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ำยและ
ควำมร่วมมือด้ำนกำร
วิจัยทั้งในหรือ
ต่ำงประเทศ 
 
 
 

-โครงกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงเครือข่ำยและควำม
ร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทั้ง
ในหรือต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 
 

  1 -รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
และบริกำรวิชำกำร 
-งำนวิจัย 
-ภำควิชำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

3.1คณะเป็นที่พึ่งของ
สังคมและชุมชนในการให้
ความรู้ทางวิชาการ และ
น าองค์ความรู้มาสู่การ
เรียนการสอน คณะต้อง
แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (University 
Social Responsibility) 
ด้วยการเป็นที่พึ่งทาง
วิชาการของสังคมและ
ชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิตน า
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติใน
ชุมชน 
 

3.1.1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หลักสูตร(รวม
สำขำเดียวกันทุกระดับ(ตรี-
โท-เอก))พัฒนำนวัตกรรม
ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน กลับมำพัฒนำ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
กำรปรับปรุงรำยวิชำ/
หลักสูตร กำรเขียนหนังสือ 
 
 
 

3.1.1.1)ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรบูรณำกำร 
กำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย และกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมไปสู่กำรเขียน
ต ำรำ หรือสื่อเผยแพร่
ควำมรู้สู่สังคมหรือ
กำรบูรณำกำรจำกกำร
เขียนต ำรำหรือสื่อ
เผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม
ไปสู่กำรเรียนกำรสอน
หรือกำรวิจัย 

-โครงกำรหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน (One 
Program One 
Community; OPOC) 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
-งำนวิจัย 
-ภำควิชำ 

3.1.1.2)ร้อยละของ
หลักสูตรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

 80 80 

 

80 

 

3.1.1.3)ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 80 

 

80 

 

80 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หลักสูตรน ำองค์ควำมรู้ที่
ได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชนกลับมำ พัฒนำ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
กำรปรับปรุงรำยวิชำ/
หลักสูตร กำรเขียนหนังสือ 
ต ำรำ และสื่อเผยแพร่
ควำมรู้สู่สังคม 
 

3.2.1.1) ร้อยละของ
หลักสูตรที่น ำองค์
ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชนกลับมำพัฒนำ
รปูแบบกำรเรียนกำร
สอน กำรปรับปรุง
รำยวิชำ/หลักสูตร 
กำรเขียนหนังสือต ำรำ 
และสื่อเผยแพร่
ควำมรู้สู่สังคม 
 

- ท ำสื่อเผยแพร่ 
- จดหมำยข่ำว 
เทคโนแฟร์ 
 

100 100 100 -รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
-งำนวิจัย 
-ภำควิชำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสาน
วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

4.1 คณะต้องอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และผสมผสานวัฒนธรรม
ในระดับชาติและสากล  
 

4.1.1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปกป้อง เผยแพร่พัฒนำ
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
ผสมผสำนวัฒนธรรมใน
ระดับชำติและสำกล 

4.1.1.1) จ ำนวน
โครงกำร  

-โครงกำรหนึ่งคณะ
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม  

1 
 

1 
 

1 
 

-รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
-งำนสำรบรรณ 
-ภำควิชำ 
 

4.1.1.2) ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

(One Program One 
Cultural Activity; 
OPCOA) 
 

80 80 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร รวมถึงมกีารบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

5.1 คณะมีระบบบริหาร
จัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพสอด 
คลองตามอัตลักษณ
ตอบสนองตอการพัฒนา
คณะโดยบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

5.1.1) พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรตำมแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติรำชกำร 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
จุดเน้นของคณะเทคโนโลยี
และนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 
 

5.1.1.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของคณะ/
หน่วยงำน 
ที่มีแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับ
มหำวิทยำลัย 
 

-โครงกำรประเมินผลแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำป ีและ 
กำรทบทวนแผนกลยุทธ ์
และจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำร 
 

5 5 5 -รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ 
-งำนนโยบำยและ
แผน 
-ภำควิชำ 

5.1.2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำรเข้ำรับ
กำรอบรม และดูงำนเพ่ือ
พัฒนำตนเองให้ทันกำร
เปลี่ยนแปลง 
 

5.1.2.1)ร้อยละของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
เข้ำรับกำรอบรม และ
ดูงำนเพ่ือพัฒนำ
ตนเอง 
 

-โครงกำรเสริมสร้ำง
กำรพัฒนำกำรท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ของบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำรเพ่ือ
รองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
 

100 100 100 -รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
-งำนกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ 
-ภำควิชำ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

 5.1.3) พัฒนำระบบงำน
สนับสนุนวิชำกำรให้มี
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงชัดเจน 
 

5.13.1) ร้อยละของ
บุคลำกรที่มีกำรจัดท ำ
คู่มือในกำรปฏิบัติงำน 
 

-โครงกำรจัดท ำคู่มือใน
กำรปฏิบัติงำน  
 

100 100 100 -รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
-งำนกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ 
-ภำควิชำ 

5.1.4) พัฒนำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรควบคุม
ภำยใน และกำรตรวจสอบ
ภำยใน ให้ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยี 

5.1.4.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
คณะฯที่มีกำร
ด ำเนินงำนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี 
(4.00) ขึ้นไป 

-โครงกำรพัฒนำระบบ
และกำรประเมินกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยใน 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

-รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
-งำนบัญชี 
-ภำควิชำ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
 5.1.5)พัฒนำระบบกำร

จัดกำรควำมรู้มำเป็นส่วน
หนึ่งของกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจหลักของคณะ
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ (KM to LO) 
 

5.1.5.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของคณะ
ที่มีกำรน ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ไปใช้ในกำร
พัฒนำองค์กร 
 

-โครงกำรประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี  
 

5 5 5 -รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
-งำนสำรบรรณ 
-ภำควิชำ -โครงกำรจัดกำร

ควำมรู้คณะเทคโนโลยี 
 
 

5 5 5 

5.2)ปรับปรุงและพัฒนำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
สำรสนเทศให้มีควำม
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน 
 

5.2.1)ปรับปรุงและพัฒนำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
สำรสนเทศให้มีควำม
ทันสมัย และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว  
 

5.2.1.1)ระดับ
ควำมส ำเร็จตำมแผน
ของโครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ
สำรสนเทศ 
 

-โครงกำรส ำรวจ  
และจัดหำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศทดแทนเพ่ือ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

5 5 5 -รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ 
-งำนนโยบำยและ
แผน 
-ภำควิชำ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
 5.2.2) ปรับปรุงและพัฒนำ

ข้อมูลสำรสนเทศท่ีทันสมัย 
และตำมยุทธศำสตร์ และ
พันธกิจของคณะ เพ่ือ
รองรับกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กร และกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

5.2.2.1) มีระบบ
ข้อมูลตำมยุทธศำสตร์
ของคณะที่ได้รับกำร
พัฒนำหรือปรับปรุงให้
สำมำรถใช้ร่วมกันได้
ทั้งคณะ 
 

-โครงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำข้อมูล
สำรสนเทศของคณะ
เทคโนโลยี 
 

5 6 7 -รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ 
-งำนคอมพิวเตอร์ 
-ภำควิชำ 

5.3) คณะมีระบบบริหาร
การเงินการคลังท่ีม่ันคง
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 
 

5.3.1) พัฒนำระบบกำรเงิน
กำรคลังให้มีควำมมั่นคง มี
ประสิทธิภำพและ 
เอ้ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 
 

5.3.1.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
วำงแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน 

 5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

-รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร 
-งำนกำรเงิน 
-งำนบัญชี 
-งำนนโยบำย 
และแผน 
-ภำควิชำ 

5.3.1.2) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.3.1.3) ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ (แผ่นดิน) 
 

 95 95 95 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

    5.3.1.3.1) ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมแผน 
  5.3.1.3.2) ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณภำพรวม 
5.3.1.3.2.1) ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณภำพรวม  
6 เดือนแรก 
5.3.1.3.2.2) ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณภำพรวม  
12 เดือน 
5.3.1.3.3) ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุน 
 

-โครงกำรจัดท ำแผน 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ระยะสั้น ระยะกลำง 
ระยะยำว 
-โครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ บริหำร
จัดกำรพัสดุ 
-โครงกำรเร่งรัดกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
-โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำรเงิน
และกำรคลัง 
 

90 

 
 

 

 

90 

 
 

 

 

90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ ให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
6.1) คณะมีรูปแบบ
การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและ
กิจกรรมสาธารณะ
เชิงรุกเพื่อให้คณะ  
เปนที่รูจักและเกิด
การยอมรับในระดับ
สากล 
 

6.1.1)ส่งเสริมกำร
แลกเปลี่ยนอำจำรย/ 
ผูเชี่ยวชำญชำวตำง
ประเทศที่มีชื่อเสียงใน
ระดับนำนำชำติเพ่ือมำ 
รวมงำนสอนและ/หรือ
วิจัย 
 

6.1.1.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรมี
อำจำรย์/ผู้เชี่ยวชำญชำว
ต่ำงประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดับนำนำชำติเพ่ือมำ
ร่วมงำนสอนและ/หรือ
แลกเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย 

-โครงกำรแสวงหำหรือ
แลกเปลี่ยนอำจำรย/ 
ผูเชี่ยวชำญชำวตำง
ประเทศ 
 

5 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

-คณบดีคณะ
เทคโนโลยี 
-งำนวิเทศสัมพันธ์ 
-ภำควิชำ 
-รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
-งำนวิเทศสัมพันธ์ 
-งำนวิจัยและบริกำร
วิชำกำร 6.1.1.2) ระดับ

ควำมส ำเร็จของกำรเป็น
หรือร่วมเป็นเจ้ำภำพจัด
ประชุมวิชำกำรหรือ
สัมมนำ หรือฝึกอบรมทำง
วิชำกำรในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 
 

-โครงกำรประชุม/สัมมนำ
ทำงวิชำกำรนำนำชำติ
รว่มกับมหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศ 

5 

 

5 5 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

 6.1.2) สรำงเครือขำยกับ 
ผูใชบัณฑิตทั้งภำครัฐและ
เอกชน 
(FacultyEmployer 
 Network; FEN) เพ่ือ 
กำรเพ่ิมโอกำสกำรได 
งำนท ำของบัณฑิต 

6.1.2.1)จ ำนวนโครงกำร
กิจกรรม รวมกับเครือขำย
กับผูใชบัณฑิตทั้งภำครัฐ
และหรือเอกชน 

-โครงกำรสรำงเครือขำย 
ควำมรวมมือกับผูใช
บัณฑิต 

2 2 2  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบคณะ สู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

7.1) คณะมี
สภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศนส์ู่คณะสีเขียว 
และเปน มิตรกับสิ่งแวดล
อม 

 

7.1.1) ปรับปรุงและ
พัฒนำอำคำร และภูมิทัศน์
ของคณะ ให้มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 
 

7.1.1.1)ระดับควำมพึงพอใจของ 
นิสิต และบุคลำกร 
 

-โครงกำร Big  
Cleaningday 
-โครงกำรพัฒนำภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมคณะ 
 

3.51 3.51 3.51 -รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ
นิสิตและอำคำร
สถำนที่ 
-งำนอำคำรสถำนที่ 
-ภำควิชำ 

 7.1.2) กำรเสริมสร้ำงสุข
ภำวะที่ดีให้แก่นิสิต และ
บุคลำกร 
 

7.1.2.1)จ ำนวนโครงกำร  -โครงกำรท ำให้คณะเหมือน
บ้ำน 

4 4 4 -รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ
นิสิตและอำคำร
สถำนที่ 
-งำนอำคำรสถำนที่ 
-ภำควิชำ 
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ขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 – 2559 
 (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2556) 

 
เสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ ์ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556   

ต่อกรรมกำรประจ ำคณะเทคโนโลยี เพือ่พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ 

คณะเทคโนโลยี ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ ์ 
คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2557-2559 

 
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ยกร่ำง แผนกลยุทธ ์ 

และแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำป ี 

ประชุมคณะกรรมกำรทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ในวันพุธ ที่ 30 ตุลำคมพ.ศ. 2556 

เสนอแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี ตอ่ที่ประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำคณะเทคโนโลย ี
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ครั้งที่ 

12/2556  วันที่ 25 ธันวำคม 2556 

เห็นชอบ 

ถ่ำยทอดแผนฯ สู่บุคลำกรทุกระดับ  

เห็นชอบ 
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