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คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับน้ีมุงเนนการนําเสนอแนวทางในการสรางสรรคงาน

และโครงการ เพื่อใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนองคกรแหงคุณภาพและการเรียนรู มีความเปนเลิศในดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และเปนหนวยงานที่สนับสนุน

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุเปาหมายหลักในทุกประเด็นยุทธศาสตร  ดังน้ันเพื่อใหแผนการปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน สอดคลองกับแผนปฎิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะฯไดจําแนกประเด็นยุทธศาสตร ออกเปน 9 ประเด็นหลักเชนเดียวกับแผนปฎิบัติ

ราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตบัณฑิตที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัย 

ยุทธศาสตรที่ 5   การบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 8 ศิษยเกาสัมพันธที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 9 ชุมชนสัมพันธ 

 ดังน้ันประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 9 ประเด็นดังกลาวขางตนน้ี จึงถูกนํามาแปลงเปนกลยุทธและโครงการ/กิจกรรมตางๆ สําหรับบุคลากรของคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร ใหมีสวนรวมในการดําเนินการและผลักดันโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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มหาวิทยาลยัขอนแกน 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดทิศทางการพฒันาคณะสถาปตยกรรมศาสตรให

เปนหนวยงานที่ผลิตบัณฑิตดานสถาปตยและการออกแบบอุตสหกรรมช้ันนําของอนุภูมิภาคลุมนํ้าาโขง เปนสติปญญาใหสังคมในการแกปญหาและพัฒนาไดอยางสมดุล

และย่ังยืน เปนหนวยงานที่มีการจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยมีกลยุทธและประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกบัวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก” เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย และ อันดับ 1 

ใน 400 ของโลก ฉะน้ัน สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงมีองคประกอบตาม 

วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร และคานิยมองคกรของคณะ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 9 ประเด็น ประกอบดวย 24 กลยุทธ  และ 86 โครงการ ซึง่ในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรจะมีความเช่ือมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใชเปน แนวทางในการขับเคลื่อนให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบดวย 4 กลยุทธ 21 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตบัณฑิตที่ดี ประกอบดวย 4 กลยุทธ 42 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 3 กลยุทธ 3 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัย ประกอบดวย 6 กลยุทธ 8 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   การบริการวิชาการ  ประกอบดวย 2 กลยุทธ 3 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่ดี  ประกอบดวย 1 กลยุทธ 3 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ศิษยเกาสัมพันธที่ดี   ประกอบดวย 2 กลยุทธ 4 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 ชุมชนสัมพันธ  ประกอบดวย 4 กลยุทธ 2 โครงการ 
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 ทั้ง 9 ประเด็นยุทธศาสตรมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหลักสูตรวิชาที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งหลกัสูตรจะตอง

กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณ ใหสอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตร ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  สําหรับการกํากับ

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสาํเร็จขององคกรน้ัน คณะจัดใหมีกลไกเพือ่ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธและกอใหเกิดการปรบัปรุงอยางต

อเน่ือง โดยคณะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ไดแก การกํากบั ติดตามและประเมินผลงานของคณบดีและคณะกรรมการ

ประจําคณะ การประเมินคุณภาพภายในประจําปของมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  แผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับน้ี จะเปนเครื่องมือหลักสําคัญที่ชวยใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการ

ดําเนินการในภารกจิตางๆ บรรลเุปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรเกิดผลลพัธและผลสัมฤทธ์ิ เพื่อการพฒันาคณะสถาปตยกรรมศาสตรใหเปนคณะช้ันนําที่มีอัตลักษณ มี

คุณภาพ มาตรฐานความเปนเลิศ มีบทบาทในการช้ีนํา ตอบสนองความตองการของสงัคม เปนที่ยอมรับของสงัคม ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 
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บทที่ 1 บทนํา 

 

1.การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เน่ืองดวยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดทําข้ึนบนพื้นฐานหลกัการที่สอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 

2555-2558 รัฐบาลภายใตการนําของ นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินภายหลงัจากที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาเพื่อ

นําไปใชเปนกรอบแนวทางในการบรหิารราชการแผนดิน และทุกสวนราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดย

คณะรัฐมนตรี มมีติเมือ่วันที่  6 ตุลาคม 2554 เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 ตามประกาศสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรือ่ง แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 วันที่ 21 กันยายน 2554  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558  โดยถือ

ปฏิบัติตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับที่ 3/2553 และแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555-2558 และไดดําเนินการโดยจัดทําตามข้ันตอนดังน้ี 

1. การจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวน และการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อองคกรคุณภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” 7 – 

8 มีนาคม 2556  โดยมีการมีการประชุมระดมสมองในการถายทอดการกําหนดโครงการที่จะเกิดข้ึนในแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2557 จากหลักสูตรวิ

ขาตางๆ  

2. ระหวางชวง 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 กําหนดใหหลักสูตรวิชาทั้ง 6 หลักสูตร จัดทํารางองคกรและแผนปฏิบัติราชการของหลักสูตรเอง โดยกําหนดสง

ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งมีคณะทํางานดานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพของคณะฯ กํากับติดตามการทําแผนของหลักสูตร 

3. พฤษาภาคม 2556 รวบรวมแผนปฏิบัติราชการจากหลักสูตรและปรับปรุงโครงการ งบประมาณ ภาระกิจ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดใหสอดคล องกับแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยของแกอน 

4. การประชุมพิจารณาการจัดงบประมาณและพิจารณากําหนดโครงการกิจกรรมในปงบประมาณ 2557 จากคณะผูบริหารคณะเพื่อปรึกษาหารือ และเสนอ

ขอคิดเห็นเกี่ยวเรื่องดังกลางในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 
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5. การประชุมสรุปรางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2557 ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 

 

 

บทท่ี 2  

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไดมีกระบวนการและข้ันตอนการวิเคราะห สังเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก รวมถึงผลการ

ประเมินตางๆ ของคณะ  โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 9 ดาน ซึ่งในแตละประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ แผนงาน/โครงการ รวมถึง 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย เพื่อช้ีวัดความสําเร็จการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในอันที่จะขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนตามที่กําหนดไว ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ ไดแก 

 ปรัชญา วิสัยทัศน และอัตลักษณ 

 ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ 

 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัดระดับโครงการเพื่อวัดความสาํเร็จของโครงการ   
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2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร และคานยิมi 

ปรัชญา วิสัยทัศน และอัตลักษณ 

  เปนเลิศทางสาขาวิชาสถาปตยกรรมและการออกแบบ  

 เปนภูมิปญญาทางดานสถาปตยกรรมและการออกแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

 “บูรณาการวิชาการ ภูมิปญญา และวิถีทองถ่ิน” 

 

วัฒนธรรมองคกร  

“วัฒนธรรมองคกร” คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนมีวัฒนธรรมองคกรที่โดดเดนไดแก ความใกลชิดผูกพันเปนกันเองระหวางบุคลากร และ

ระหวางคณาจารยกับศิษย ทําใหเกิดปฏิสัมพันธไดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  

คานิยม 

“คานิยม” การเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในอัตลักษณทองถ่ิน ควบคูไปกับการสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 
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2.2 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 

ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี  มีระบบบรหิารจัดการที่ดีที่สรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

(healthy organization) ควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานทีม่ีผลสมัฤทธ์ิสงู 

(high performance organization) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตบัณฑิตที่ดี  เปนสถาบันที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใชชีวิตในสังคม ใฝรูและสามารถเรียนรูดวยตนเอง    

ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแขงขันกบันานาชาติได บนพื้นฐานของความเปนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันานักศึกษา  เปนสถาบันที่มุงเนนการสรางสรรคและพัฒนานักศึกษา ใหเปนทรพัยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสงัคม มี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูและประสบการณที่กอใหเกิดความเขาใจอันดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม และสามารถดํารงชีพอยูในสังคมโลกไดอยางมีคุณภาพ และคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัย  เปนตนแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกตใชในการพฒันางานประจําและการพฒันาองคความรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   การบริการวิชาการ   เปนสถาบันเสรมิสรางศักยภาพของมนุษยและพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน เปนศูนยกลางการใหบริการทาง

วิชาการ โดยเปนที่พึง่ของสังคมของภูมิภาคบนพื้นฐานของความรูทางวิชาการสูการพัฒนาตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง อันจะนําไปสูการช้ีนําสงัคมทางปญญา การพัฒนาสังคมฐานรากใหเขมแข็งและย่ังยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่ดี   เปนผูนําในการอนุรักษ สงเสริม วิจัย และประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรกัษาคุณคาและเพิ่มมูลคา

ในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ตลอดจนการเช่ือมโยงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมของอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขงไปสูกระบวน        การการเรียนการสอนในระดับตางๆ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาคุณภาพและระบบ

ประกันคุณภาพ 

เปนสถาบันทีส่นับสนุนและสงเสริมใหการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารและ

ดําเนินงานทุกระบบขององคกร เพื่อพฒันาไปสูองคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรบัตาม

มาตรฐานสากล มสีมรรถนะ (Competency)  ในการขับเคลื่อนใหบรรลซุึ่งวิสัยทัศนแหงความเปน

มหาวิทยาลัยช้ันนําของชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ศิษยเกาสัมพันธที่ดี   สนับสนุนและสงเสริมใหศิษยเการวมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี

ความพรอมดวย วิทยา จริยา ปญญา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 ชุมชนสัมพันธ   คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรบัการยอมรับจากสงัคมและชุมชนในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาช้ันนําที่

ใหการสนับสนุนกจิกรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนแบบอยางที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  6 
 

2.3 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategies Map)  

 
รูปที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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2.4 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตารางที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

2555* 2556 (คาเปาหมาย) 

1.ระบบบริหารจัดการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สรางคุณภาพชีวิตและความ

ผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร (healthy 

organization) ควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและ

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ทํ า ง า น ที่ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ สู ง  ( high 

performance organization) 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณะ/หนวยงานสู

องคกรแหงการเรยนรู 

N/A 5 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของระบบกลไกและการเงินและ

งบประมาณ 

N/A 5 

1.1.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน N/A 5 

2.การผลิตบัณฑิตที่ดี เปนสถาบันที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู 

ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใช

ชีวิตในสังคม ใฝรูและสามารถเรียนรูดวยตนเอง    

ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแขงขัน

กับนานาชาติได บนพื้นฐานของความเปนไทย 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค 

N/A 5 

  

  

  

2.1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ

ภายในระยะเวลา 1 ป 

N/A 4.46 

2.1.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

N/A 5 

    2.1.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

N/A 2.33 

    2.1.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

N/A 0.33 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

2555* 2556 (คาเปาหมาย) 

    2.1.6 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

N/A 5 

    2.1.7 ระดับความสําเร็จของการจัดการหองสมุด อุปกรณ

การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

N/A 5 

    2.1.8 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน 

N/A 5 

3: การพัฒนานักศึกษา  เปนสถาบันที่มุงเนนการสรางสรรคและพัฒนานักศึกษา 

ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคม มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีความรูและประสบการณที่กอใหเกิดความ

เขาใจอันดีและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และ

สามารถดํารงชีพอยูในสังคมโลกไดอยางมีคุณภาพ และ

คุณธรรม 

3.1.1 ระดับความสําเร็จที่มุงเนนการสรางสรรคและพัฒนา

นักศึกษาอยางมีคุณภาพและคุณธรรม 

N/A 5 

  3.1.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา 

N/A 5 

4.การวิจัย เปนตนแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัยไป

ประยุกตใชในการพัฒนางานประจําและการพัฒนาองค

ความรู 

4.1.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

N/A 3 

4.1.2  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 

และ/หรือ นําไปใชประโยชนระดับนานาชาติตออาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

N/A 5 

4.1.3 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)             

ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

N/A 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

2555* 2556 (คาเปาหมาย) 

ประจํา 

5.การบริการวิชาการ 

  

เปนสถาบันเสริมสรางศักยภาพของมนุษยและพัฒนา

ชุมชนอยางยั่งยืน เปนศูนยกลางการใหบริการทาง

วิชาการ โดยเปนที่พึ่งของสังคมของภูมิภาคบนพื้นฐาน

ของความรูทางวิชาการสูการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง อันจะนําไปสูการชี้นําสังคมทางปญญา การ

พัฒนาสังคมฐานรากใหเขมแข็งและยั่งยืน 

5.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

N/A 5 

6.การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

  

  

  

เปนผูนําในการอนุรักษ สงเสริม วิจัย และประยุกตใช

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาใน

ระดับชาติและอนุภู มิภาคลุมนํ้าโขง ตลอดจนการ

เชื่อมโยงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขงไปสูกระบวนการการเรียนการสอนในระดับ

ตางๆ 

6.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

N/A 5 

7.การพัฒนาคุณภาพและ

ระบบประกันคุณภาพ 

เปนสถาบันที่สนับสนุนและสง เสริมใหการประกัน

คุณภาพเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารและ

ดําเนินงานทุกระบบขององคกร เพื่อพัฒนาไปสูองคกร

แหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มี

สมรรถนะ (Competency) 

7.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

 

N/A 4 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  10 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

2555* 2556 (คาเปาหมาย) 

8.ศิษยเกาสัมพันธที่ดี 

  

สนับสนุนและสงเสริมใหศิษยเการวมสรางความเขมแข็ง

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความ

พรอมดวย วิทยา จริยา ปญญา 

8.1.2 จํานวนเงินที่ไดรับบริจาคจากศิษยเกาตอจํานวน     

ศิษยเกา 

N/A 5 

9.ชุมชนสัมพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับการยอมรับจากสังคม

และชุมชนในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่ใหการ

สนับสนุนกิจกรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคมที่เปน

แบบอยางที่ดี 

9.1.1 ระดับความสําเร็จจํานวนงานบริการวิชาการกับชุมชน

และนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

N/A 5 

* ผลการดาํเนินงานป 2555 รอผลยืนจากสํานักงานประเมินและคุณภาพ  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  11 
 

2.5 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตารางที่ 3  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ระบบบริหารจัดการท่ีดี 

กลยุทธ 1 มีโครงสรางพื้นฐานท่ีดี 

1. ปรับปรุงหองทํางานบัณฑิตศึกษา 

1 โครงการปรับปรุง wifi/Lan ทุกหอง สามารถเชื่อมตอกับ internet ไดทุกหอง    รองฯบริหาร  

2 โครงการจัดหาครุภัณฑวิจัยตามความตองการของหลักสูตร รองรับหัวขอวิจัยที่มีลําดับความสําคัญ

แรกๆ ไดอยางเหมาะสม 

  รองฯบริหาร  

2. ออกแบบและปรับปรุงกายภาพและส่ิงแวดลอม 

3 A. โครงการซอมหลังคาทางเดิน คานหองนํ้า AR02         

B. โครงการซอมบํารุงอาคาร AR02-06 (เปล่ียนกระเบื้องหลังคาและฝาเพดาน 

ซอมรอยราว ทาสี ปรับปรุงหอง)  

     A. รองฯบริหาร  

B. รองฯบริหาร  

4 โครงการ Design-build   รองฯบริหาร 

5 โครงการสรางพื้นที่ตนแบบ/สถาปตยกรรมตนแบบสําหรับทดลองและเรียนรู นักศึกษามีความเขาใจดานสถาปตยกรรม

และถิ่นที่ / ผลการศึกษาในรายวิชา 

 รองฯบริหาร 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  12 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน (งานสวนและสนาม)                        

50,000  

 รองฯบริหาร  

3. ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อเปนตนแบบการประหยัดพลังงาน 

4. Design Gallery 

7 โครงการ Design Gallery สรางอัตลักษณและภาพลักษณเชิงบวกของ

หลักสูตร 

   รองฯบริหาร  

8 โครงการ Design Shop & Café      รองฯบริหาร  

กลยุทธ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

1. การพัฒนาตนเอง/ภาระงาน 

9  โครงการจัดทําแผนและปฏิทินสําหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ผูสอน)   มีแผนสําหรับทุกคน สอดคลองกับภาระ

งานและเสนทางความกาวหนา / จํานวน

อาจารยที่ผานการพัฒนา (มคอ.กําหนด 

100%) ตอป  

  รองฯบริหาร  



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  13 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

10  โครงการจัดทําแผนและปฏิทินสําหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (สนับสนุน)   มีแผนสําหรับทุกคน สอดคลองกับภาระ

งานและเสนทางความกาวหนา / จํานวน

บุคลากรที่ผานการพัฒนา (มคอ.กําหนด 

50%)  

                   

250,000  

 รองฯบริหาร  

11  A. workshop สงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

B. workshop ภาษาตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยดานภาษา การ

เขียน การส่ือสารทางวิชาการ การจัดทําส่ือการสอน เพื่อรองรับนักศึกษา

นานาชาติ  

 A. จํานวนอาจารยที่อยูในขายตองขอ

ตําแหนงภายใน 3 ป / จํานวนผลงาน

วิชาการที่อาจารยผลิตออกมาได 

B. -  

                     

30,000  

 A. รองฯบริหาร  

B. รองฯบริหาร // รองฯวิจัย

และบริการวิชาการ   

12 โครงการจัดทําจัดการความรู สงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย จํานวนอาจารยที่อยูในขายตองขอตําแหนง

ภายใน 3 ป / จํานวนผลงานวิชาการที่

อาจารยผลิตออกมาได 

                            

-   

 รองฯบริหาร  

2. ขยายอัตรากําลัง 

13 รับบุคลากรเพิ่ม ดานภูมิสถาปตยกรรม การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม วัสดุ

และเทคโนโลยีการกอสรางที่ยั่งยืน การออกแบบรวมสมัย 

     รองฯบริหาร  

3. สุขภาวะในองคกร 

14 โครงการBig Cleaning Day ทําความสะอาดดวยนักศึกษา และโครงการทําบุญ นักศึกษาปจจุบันเขารวม 80%                   50,000   รองฯบริหาร // รองฯพัฒนา

นักศึกษา  



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  14 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

สิม 

15 A. โครงการอบรมเรื่อง Health & Safety        

B. โครงการจัดการสุขภาวะในองคกร 

A. จํานวนอาจารยที่อยูในขายตองขอ

ตําแหนงภายใน 3 ป / จํานวนผลงาน

วิชาการที่อาจารยผลิตออกมาได 

B. - 

                  30,000   A. รองฯบริหาร  

B. รองฯบริหาร   

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

16 โครงการจัดสรร Uniform ใหบุคลากร                               

-   

 รองฯบริหาร  

กลยุทธ 3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร 

1. ปรับปรุงกระบวนการทางการเงิน 

17 โครงการปรับปรุงกระบวนการ - เงินยืม จัดซ้ือจัดจาง/จางเหมาผานสวนกลาง      รองฯบริหาร  

กลยุทธ 4 ระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการพัฒนาระบบงาน 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  15 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

18 โครงการจัดทําการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนางาน กลุมงานละ 1 โครงการ / ดําเนินการตาม

ขั้นตอน PDCA / มีแผนที่เกิดจากผลการ

ประเมินการดําเนินงานในปที่ผานมา 

   รองฯบริหาร  

19 โครงการปรับปรุงกระบวนการและจัดทําคูมือ กลุมงานละ 1 โครงการ / จัดทําและ

เผยแพร work-flow ของงานหลัก 1 งาน / 

มีคูมือสําหรับผูปฏิบัติ 

                  25,000   รองฯบริหาร  

2. ปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

20 โครงการปรับปรุงอุปกรณเครือขายสารสนเทศ wifi/lan ครอบคลุมพื้นที่ทั้งคณะ    รองฯบริหาร  

21 โครงการปรับปรุงวิธีการรวบรวมและรายงานภาระงานบุคลากรสายผูสอน ความถูกตองของขอมูล / ความสะดวกใน

การสืบคนและใชงาน 

   รองฯบริหาร  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตบัณฑิตท่ีดี 

กลยุทธท่ี 2.1 มีหลักสูตรท่ีดี 

22 

 

 

A. ออกแบบ คํานวณ จําลอง (บูรณาการการออกแบบ)       

B. ตรวจสอบ Monitoring  (บูรณาการการออกแบบ) 

A. แบบคํานวณและการจําลองครบถวน 

B. จํานวนนักศึกษาเขารวม 30% ของ

หลักสูตร 

                        -    A. รองฯวิชาการB. รองฯ

วิชาการ 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  16 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

23 โครงการจัดทําฐานขอมูลของหลักสูตรคูเปรียบเทียบ มีฐานขอมูลของหลักสูตรที่ใกลเคียงมากวา 

1 หลักสูตร 

                        -    รองฯวิชาการ 

24 โครงการประเมินหลักสูตร เชน การสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใช

บัณฑิต 

มีผูตอบรับมากกวา 70 เปอรเซนต   รองฯวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2.2   การจัดการเรียนการสอนท่ีดี (Learning Management System) 

25 โครงการสัมมนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี                 150,000  รองฯวิชาการ 

26 โครงการสัมมนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา                 150,000  รองฯวิชาการ 

27 โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณวิจัย                   10,000  รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

28 โครงการใหทุนนักศึกษา หลักสูตรมอบทุนการศึกษาจัดสรรใหกับ

นักศึกษา  

              374,000  รองฯพัฒนานักศึกษา 

29 โครงการรวบรวมผลงานนักศึกษา ,อาจารย ,ศิษยเกา ของหลักสูตร 

(จัดหมวดหมู /เผยแพร/เก็บรักษา) 

ความสะดวกและศักยภาพการใชฐานขอมูล                         -    รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

// รองฯพัฒนานักศึกษา 

30 โครงการใหทุนสนับสนุนผูชวยสอน/ ผูชวยวิจัย                 100,000  รองฯวิชาการ 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  17 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

31 โครงการเปดรับนักศึกษาตางชาติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ มีหลักสูตรที่จัดทําเรียบรอยพรอมเปดรับ

นักศึกษา 

              100,000  รองฯวิชาการ 

32 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน โดยวิธีแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวาง

ประเทศ 

มีการแลกเปล่ียนนักศึกษาอยางนอย  2 

คน/ ป 

 รองฯวิชาการ 

33 โครงการสนับสนุนการแลกเปล่ียนอาจารย (Visiting Scholar, Prof.Funo, 

Japan & Prof.Larry Degelman, USA) และนักศึกษา 

มิกิจกรรมตามแผนที่กําหนด  รองฯวิชาการ 

34 A. การวิจัยเชิงพื้นที่ / ทัศนศึกษา (Area based research) 

B. การศึกษาดูงาน 

A. มิกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 

B. - 

 A. รองฯวิจัยและบริการ

วิชาการ 

B. รองฯวิจัยและบริการ

วิชาการ 

35 โครงการจัดหาทุนสําหรับนักศึกษาไทยและตางชาติ มิกิจกรรมตามแผนที่กําหนด                         -    รองฯวิชาการ 

36 โครงการทัศนศึกษาเรียนรูระยะไกล เขารวม 80% และ มิกิจกรรมตามแผนที่

กําหนด 

 รองฯวิชาการ 

37 โครงการทัศนศึกษาเรียนรูในรายวิชาชีพ เขารวม 6 รายวิชา/เทอม และ มิกิจกรรม

ตามแผนที่กําหนด 

 รองฯวิชาการ 

38 โครงการปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรูเทคนิคและเทคโนโลยีจากทัศนศึกษา สู มีผลงาน 6 รายวิชา/เทอม และ มิกิจกรรม  รองฯวิชาการ 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  18 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

งานออกแบบ ตามแผนที่กําหนด 

39 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาตางคณะ 1 รายวิชา/ป และ มิกิจกรรมตามแผนที่

กําหนด 

 รองฯวิชาการ 

34 โครงการพื้นที่การเรียนรูแบบ Virtual   courses ware การตอบรับของนักศึกษา  รองฯวิชาการ 

41 โครงการประชุมวิชาการ  (สัมมนาบัณฑิตศึกษา) จํานวน 70 % ของนักศึกษา  รองฯวิชาการ 

42 โครงการกําหนด Theme บรรยายรวมระหวางหลักสูตร ( แลกเปล่ียนเรียนรู ทวิ

ภาคี คูความรวมมือ) 

จํานวน 20 % ของนักศึกษาบัณฑิต  รองฯวิชาการ 

43 โครงการอบรมโดยใชวิทยากรภายนอก (บัณฑิตศึกษาคณะสถาปตย) ผูเขารวม 70 % มีความพึงพอใจ  รองฯวิชาการ 

44 โครงการอบรมโดยใชวิทยากรภายใน (บัณฑิตศึกษาคณะสถาปตย) จํานวนผูเขารวม 50% ของหลักสูตร  รองฯวิชาการ 

45 โครงการอบรมโดยใชวิทยากรภายนอก (อบรมภายนอก (คูความรวมมือ)) ผูเขารวม 70 % มีความพึงพอใจ  รองฯวิชาการ 

46 โครงการอบรมโดยใชวิทยากรภายใน (อบรมภายนอก (คูความรวมมือ)) จํานวนผูเขารวม 50 % ของหลักสูตร  รองฯวิชาการ 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  19 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

47 A. บรรยายพิเศษในวิชา (เชิญนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญและวิทยากรที่เปน

สถาปนิก เชน อ.เมธา บุญนาค อ.องอาจ ศาสตรพันธุ)  

B. โครงการ Lecture & Workshop series โดยผูเชี่ยวชาญ  

( วิชาชีพ + วิชาการ+ ปราชญภูมิปญญา ) 

A. - 

B. บุคคลภายนอก 

C. จํานวนผูเขารวม 

-ผล Workshop 

 A. รองฯวิชาการ 

B. รองฯวิชาการ 

48 โครงการประกวดแบบ                 100,000  รองฯวิชาการ 

49 โครงการพัฒนางานวิจัยนักศึกษาเพื่อการตีพิมพและเผยแพร    รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

50 โครงการจัดทําแผนบูรณาการกิจกรรมการประกวดออกแบบ กับการจัดการ

เรียนการสอน 

1 ตารางกิจกรรม                         -    รองฯวิชาการ 

51 โครงการพัฒนาทักษะดานการประกวดและนําเสนอแบบ   จํานวนผลงานการเขารวมโครงการ 

- จํานวนผูเขารอบและผลการประกวด

เทียบกับจํานวนงานในการเขาประกวด 

- ระดับ class ของการประกวด 

 รองฯวิชาการ 

52 โครงการแลกเปล่ียนประสบการณความรูระหวาง พี่+นอง+อาจารย ความพึงพอใจ 

- การตอยอดผลงานจากการแลกเปล่ียน 

                50,000  รองฯวิชาการ 

53 โครงการ mini conference ภายในหลักสูตร (การนําเสนอรายงาน    รองฯวิชาการ 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  20 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

ความกาวหนาในรายวิชา / เชิญสถาบันภายนอกเขารวม) 

54 โครงการจัดทํา year book รวมผลงานนักศึกษา +บทความวิชาการ (Draft 

แรก) 

   รองฯวิชาการ 

55 โครงการคนหาองคความรูสถาปตยกรรมรวมสมัยที่ยึดโยงกับถิ่นที่ 

พื้นที่ภูมิทัศนสงเสริมการเรียนรู  (ลานกิจกรรม /ทดลองกลางแจง สําหรับการ

เรียนการสอน)   

Architecture that teach (อาคารเรียนคณะสถาปตยกรรม) 

• ผลงานการออกแบบ  

• บุคคลภายนอกความสนใจเขาชมการตอบ

รับของ 

 รองฯวิชาการ 

56 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรกับสาธารณะชน  

 Temporary shotters , ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ใน AEC  , จัดทําเว็บไซต

หลักสูตรฯ ภาษาอังกฤษ   

•กลุมเปาหมาย 

•ผูใชบัณฑิต การตอบรับของผูใชบัณฑิต 

              150,000  คณบดี 

57 โครงการจัดพื้นที่ทดสอบ/เรียนรูเชิงปฎิบัติการ เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ( Basic 

Technology Workshop ) 

      

58 โครงการซ้ือหนังสือหองสมุด    รองฯวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2.3    การผลิตบัณฑิต 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  21 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

59 โครงการเขาคายเพื่อคัดเลือกเขาเรียนตอ ในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร มข. 

(ชางเผือก/รับตรง)  

ไดทรัพยากรผูเขาศึกษา / นร.ที่พรอม

เรียนรู และมีทักษะสอดคลองกับหลักสูตร 

- ผลการเรียน และผลงานการออกแบบตาม

กระบวนการหลักสูตร 

                30,000  รองฯวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2.4   การพัฒนาคณาจารย 

60 รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                 100,000  รองฯวิชาการ 

61 โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากรสายผูสอน อบรมได 2 คน/ป                         -    รองฯบริหาร 

62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตส่ือการสอนดานการออกแบบเปนภา

อังกฤษ 

ไดเอกสารอยางนอย 8 รายวิชา   รองฯบริหาร 

63 โครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมพัฒนาความรวมมือและคุณลักษณะบุคลากร เขารวม 80%               100,000  รองฯวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนานักศึกษา 

กลยุทธท่ี 3.1 สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมสงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรม 

64 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน/สอนศิลปะเพื่อนองผูดอยโอกาส นักศึกษาปจจุบันเขารวม 50 %                 30,000  รองฯพัฒนานักศึกษา 

65 โครงการทําบุญสิม และอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาปจจุบันเขารวม 70 %   รองฯพัฒนานักศึกษา 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  22 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

กลยุทธท่ี 3.2 มีหอพักท่ีนาอยู และสถานท่ีทํากิจกรรมเชิงสรางสรรคของนักศึกษาอยางเพียงพอ 

กลยุทธท่ี 3.3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาท่ีดี 

66 โครงการสัมมนากิจการนักศึกษา การทําแผนกิจการนักศึกษา/ แผนงาน

ประจําป 

                50,000  รองฯพัฒนานักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัย 

กลยุทธท่ี 4.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมท่ีจะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของภูมิภาค 

กลยุทธท่ี 4.2 การสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอื้อตอนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

67 โครงการจัดนิทรรศการผลงานอาจารย [lบุคคล&องคกร]    รองฯวิชาการ 

68 โครงการจัดตั้งกลุมวิจัย ที่มีความรวมมือจากหนวยงานนอกคณะ ขอเสนอโครงการจัดตั้ง 4 กลุมวิจัย  รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

69 โครงการพัฒนาหัวขอวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภายนอก รางเคาโครงงานวิจัย จํานวน 4 โครงการ  รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 

70 โครงการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและบุคคลากร     รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

71 โครงการจัดตั้งกลุมและดําเนินการพัฒนาบทความทางวิชาการเพื่อนําเสนอในที่

ประชุมวิชาการ / ตีพิมพในวารสาร (Publication clinic) 

รางบทความวิจัยจํานวน 5 เรื่อง   รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 



(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน |  23 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

กลยุทธท่ี 4.4  การใชประโยชนจากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอยางย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.5  สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อนําผลการวิจัยไปสรางมูลคาเพิ่มไดอยางย่ังยืน 

72 โครงการวิจัยและออกแบบทางเทคโนโลยีอาคาร จํานวนบทความ 2 บทความ   รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

73 โครงการสรางเครือขายการรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน  จํานวนสถาบันที่เพิ่มขึ้น 2 สถาบัน          60,000  รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 4.6  การขับเคล่ือนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

74 เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานScorpus บทความที่ไดรับการตีพิมพ 5 เรื่อง   รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5   การบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 5.1  เปนสถาบันเสริมสรางศักยภาพของมนุษยและพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน  

75 โครงการศึกษาชุมชนตนแบบ ชุมชนตนแบบ 1 แหง   รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

76 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ     รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 5.2 สรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการ 

77 จัดทําบันทึกความเขาใจกับหนวยงานรัฐและเอกชน (อบจ., สันนิบาต, เทศบาล)   
  

คณบดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

กลยุทธท่ี 6.1 เปนศูนยกลางดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสถาปตยกรรมอีสานและภูมิปญญาทองถิ่น 

78 โครงการปฎิบัติการ จัดสรางฐานขอมูล สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และ

สภาพแวดลอมทองถิ่น ( SURVEY / COLLECT / ORGANIZE / ANALYSE / 

PUBLISH ) 

ผลตอบรับของผูใชคลังฐานขอมูล 

-คุณภาพและปริมาณของฐานขอมูล 

 รองฯวิจัยและบริการวิชาการ 

79 โครงการเรียนรูจากปราชญทองถิ่น / ชาง (ตรี+โท+เอก) จํานวนนักศึกษาและปราชญทองถิ่นที่เขา

รวม 

 รองฯวิชาการ 

80 โครงการ Vernadoc  การลงพื้นที่เก็บขอมูลและการจัด

นิทรรศการ 

 รองฯวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ศิษยเกาสัมพันธท่ีดี 

กลยุทธท่ี 8.1 การพัฒนาความสัมพันธกับศิษยเกาท่ีดี 

มาตรการท่ี 1 ใหความสําคัญกับงานดานศิษยเกาอยางจริงจัง  

มาตรการท่ี 2 สรางแรงจูงใจ สรางความสัมพันธท่ีดีกับศิษยเกา และการระดมทุนจากศิษยเกาเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะฯ 

81 โครงการบริจาคหนังสือเขาหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มข.   โดย

สมาคมศิษยเกาสถาปตยกรรม  

จํานวนหนังสือ/มูลคาหนังสือ การบริจาค

หนังสือเขาหองสมุดในวันไหวครู โครงการ

บริจาคหนังสือเขาหองสมุดคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มข.   โดยสมาคม

  รองฯพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

ศิษยเกาสถาปตยกรรม  

  ศาสตร มข. ซ่ึงไดทําพิธีมอบในวันไหวครู

ในแตละปการศึกษา  

   - ป 2554  จํานวน  33 ชื่อ/เลม   รวม

ราคา  80,000   บาท  

   - ป 2555  จํานวน 34 ชื่อ/เลม รวมรา

คม  57,433  บาท  

รวม  67  ชื่อ/เลม  รวมราคม  137,433  

บาท     

82 โครงการศิษยเกาบริจาคเปนทุนการศึกษา  จํานวนทุน ศิษยเกา ไดบริจาคเปน

ทุนการศึกษาจัดสรรใหกับนักศึกษา  

  รองฯพัฒนานักศึกษา 

กลยุทธท่ี 8.2 บรูณาการกิจกรรมนักศึกษากับศิษยเกา 

83 โครงการจัดระบบสายรหัสของนักศึกษา ผังการจัดสายรหัสนักศึกษา และอาจารยที่

ปรึกษาสาย 

  รองฯพัฒนานักศึกษา 

84 โครงการพี่พบนอง จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาเขารวม

โครงการ /ผลขอคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

                       

30,000  

รองฯพัฒนานักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 ชุมชนสัมพันธ 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดขอบ 

กลยุทธท่ี 9.1 ชุมชนสัมพันธท่ีดี 

มาตรการท่ี 1 การทํา University Social Responsibility (USR) 

มาตรการท่ี 2 เปดพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแบงปน สงเคราะห เกื้อกูลใหภาคสวนตาง ๆ ใชประโยชน 

มาตรการท่ี 3 สรางชองทางการรับรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีเกิดผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชน 

มาตรการท่ี 4 การพัฒนาความเขมแข็งเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีดี (Healthy  University Network) 

85 โครงการบริการแกดานการออกแบบฯ ใหกับหนวยงานที่ขาดทุนทรัพย       

กลยุทธท่ี 9.2  การสรางสัมพันธเครือขายคูความรวมมือ (คณะ) 

86 โครงการจัดทําฐานขอมูล [ใชและจําหนาย] (ศิษยเกาที่เปน Designer ,  ผู

ประกอบการ,ผูผลิต , องคกรเครือขาย [รัฐ/เอกชน] )  

                            -     

รวมเปนเงิน          2,049,000 บาท 
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2.6 สรุปงบประมาณท่ีใชตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและประเภทงบรายจาย 

ตารางที่ 4 งบประมาณที่ใชตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและประเภทงบรายจาย 

ประเด็นยุทธศาสตร                                                   งบประมาณ ที่ไดรับจดัสรร (ลานบาท) ในปงบประมาณ พ.ศ 2557         (ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

คณะ / หนวยงาน เงินแผนดิน เงินรายได 
งบ

อื่นๆ 

รวมทั้งสิ้น 

     งบดาํเนินการ  

งบ

ลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน 

งบ

อื่นๆ รวม 

1 การบริหารจัดการที่ดี  2,228,000.0000    2,228,000.0000        10,430,883.2500  1,875,000.0000 12,305,883.2500   12,658,883.2500 1,875,000.0000   14,533,883.2500 

2 การผลิตบัณฑิตที่ด ี       5,787,691.7460   5,787,691.7460   5,787,691.7460 0.0000   5,787,691.7460 

3 การพัฒนานักศึกษา       306,000.0000   306,000.0000   306,000.0000 0.0000   306,000.0000 

4 การวิจัย       60,000.0000   60,000.0000   60,000.0000 0.0000   60,000.0000 

5 การบริการวิชาการ       2,155,000.0000   2,155,000.0000   2,155,000.0000 0.0000   2,155,000.0000 

6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทีด่ ี

      120,000.0000   120,000.0000   120,000.0000 0.0000   120,000.0000 

7 การพัฒนาคุณภาพและ

ประกันคุณภาพ 

          0.0000   0.0000 0.0000   0.0000 

8 ศิษยเกาสัมพันธที่ด ี       30,000.0000   30,000.0000   30,000.0000 0.0000   30,000.0000 

9 ชุมชนสัมพันธ           0.0000   0.0000 0.0000   0.0000 

  รวม  2,228,000.0000            

-   

   2,228,000.0000         18,889,574.9960   1,875,000.0000     20,764,574.9960           

-   

      

21,117,574.9960  

    

1,875,000.0000  

         

-   

     

22,992,574.9960  

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยูระหวางการจัดทํารายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
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2.7  ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร    

 ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตรกบัแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558  และแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน  แสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 5 ดังน้ี 

 
รูปที่ 2 ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
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ตารางที่ 5 แสดงความเช่ือมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 

นโยบาย 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

มหาวิทยาลยัขอนแกน ประเด็นยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร 

1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปนแรก - - 

2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ - - 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 10. การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทาง

ปญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

พึ่งตนเองได 

- 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 2.การผลิตบัณฑิตที่ดี 

3.การพัฒนานักศึกษา  

4.การวิจัย 

5.การบริการวิชาการ 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  

7.การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

8.ศิษยเกาสัมพันธที่ดี 

2.การผลิตบัณฑิตที่ดี 

3.การพัฒนานักศึกษา  

4.การวิจัย 

5.การบริการวิชาการ 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  

7.การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

8.ศิษยเกาสัมพันธทีด่ี 

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม - - 

6. นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยฯ 4.การวิจัย 4.การวิจัย 

7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ - - 

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 1.ระบบบริหารจัดการที่ดี 

9.ชุมชนสัมพันธ 

1.ระบบบริหารจัดการที่ดี 

9.ชุมชนสัมพันธ 
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ภาคผนวก 
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ก. คําสั่งท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

1. คําสั่ง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 17/2556 เรื่องใหบุคลากรเขารวมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง "การทบทวนและการจัดทําแผนพฒันาเพื่อองคกรคุณภาพ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน" (เชิญบุคลากรสายผูสอน) 

2. หนังสือเชิญประชุมคณะผูบริหารคณะฯ  (ศธ 0519.19.1.3/51 คณะสถาปตยกรรมศาสตร งานนโยบายและแผน) เรื่อง พิจารณาการจัดสรรงบประมาณและรวม

พิจารณากําหนดโครงการกิจกรรมในปงบประมาณ 2557 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 

3. หนังสือเชิญประชุมคณะผูบริหารคณะฯ  (ศธ 0519.19.1.3/63 คณะสถาปตยกรรมศาสตร งานนโยบายและแผน) เรื่อง พิจารณาสรปุรางแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2557 ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 
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