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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 ระบบบรหิารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที ่1 การพฒันา

และบริหารจัดการ

โครงสร้างพืน้ฐาน

มาตรการที ่1 พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานและภมูิทัศน์

เพือ่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานและสุขอนามัย

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านอาคาร 

สถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ สะอาด มีสุขภาวะ

อนามัยที่ดี

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการปรับปรุงโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านอาคาร สถานที่

ระดับ 3 3 ส านักงาน

คณบดี/หน่วย

อาคารฯ

2. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์คณะเทคโนโลยี 1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานดครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 3 ส านักงาน

คณบดี/หน่วย

อาคารฯ

3. โครงการพฒันาและปรับปรุงใหพ้ืน้ที่ของคณะ

ใหส้ะอาด มีสุขภาวะอนามัยที่ดีและเปน็แหล่ง

เรียนรู้

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพฒันาและ

ปรับปรุงใหพ้ืน้ที่ของคณะใหส้ะอาดมีสุขภาวะอนามัยที่ดีและเปน็

แหล่งเรียนรู้

ระดับ 3 3 ส านักงาน

คณบดี/หน่วย

อาคารฯ

มาตรการที ่2 ประสิทธภิาพในการใช้ทรัพยากร 1. โครงการรณรงค์และปลูกจิตส านึกการประหยัด

พลังงานคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และปลูก

จิตส านึกการประหยัดพลังงานคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 2 สนง/ภาคฯ

2. โครงการบริหารและปรับปรุงการใช้ทรัพยากร

พืน้ฐานร่วมกันคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการบริหารและ

ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรพืน้ฐานคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 3 สนง/ภาคฯ

3. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะเทคโนโลยี 1. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 5 สนง/ภาคฯ

มาตรการที ่3 ระบบความปลอดภยัที่มีประสิทธภิาพ 1. โครงการจัดการด้านระบบความปลอดภยัของ

คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จในการจัดการด้านระบบความปลอดภยัของ

คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 NA สนง/ภาคฯ

2. โครงการสร้างจิตส านึกบคุลากรและนักศึกษาใน

เร่ืองความปลอดภยั

1. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตส านึก

บคุลากรและนักศึกษาในเร่ืองความปลอดภยั

ระดับ 3 2 สนง/ภาคฯ

สรุปผลการด าเนนิโครงการตามประเด้นยุทธศาสตร์ ป ี2555  

คณะเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ1
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3. โครงการจัดระบบความปลอดภยัในการจัดการ

สารเคมีและหอ้งปฏบิติัการ

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการจัดระบบความ

ปลอดภยัในการจัดการสารเคมีและหอ้งปฏบิติัการ

ระดับ 3 4 สนง/ภาคฯ

มาตรการที ่1 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลที่ดี (HRD 

System)

1. โครงการพฒันาศักยภาพของบคุลากรตามสาย

งาน

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพ

ของบคุลากรตามสายงาน

ระดับ 3 NA สนง/ภาคฯ

2. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่พฒันาบคุลากร

คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เพือ่พฒันาบคุลากรคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 NA สนง

มาตรการที ่2 สร้างความผูกพนัและความผาสุกในสถานที่ท างาน 1. โครงการสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์และ

เทคโนโลยีเพือ่ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน

1. ร้อยละความพงึพอใจของบคุลากรต่อการสนับสนุนเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพือ่การปฏบิติังาน

ระดับ 3 NA สนง/ภาคฯ

2. โครงการเชิดชูเกียรติ และสันทนาการบคุลากร

คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และ

สันทนาการบคุลากรคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 4 สนง

3. โครงการสร้างความผูกพนัธแ์ละรักองค์กรของ

บคุคลากร

1. ร้อยละความพงึพอใจและความผาสุกของบคุลากรต่อการ

ปฏบิติังานในคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 2 สนง

กลยุทธ์ที ่3 การเงิน 

งบประมาณและการจัดสรร

มาตรการที ่1  บริหารจัดการระบบงบประมาณ และระบบการเงิน

การคลังที่มีประสิทธภิาพ

1. โครงการพฒันาระบบบริหารการเงินและ

งบประมาณ

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบ

บริหารการเงินและงบประมาณ

ระดับ 3 4 ฝ่ายแผนฯ/

การเงิน

2. โครงการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะเทคโนโลยี

1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยี ระดับ 3 5 ฝ่ายแผนฯ/

การเงิน

กลยุทธ์ที ่4 ระบบบริหาร

จัดการองค์กร

มาตรการที ่1 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการต่างๆ ใหม้ี

ประสิทธภิาพ

 1. โครงการการพฒันาและทวนสอบระบบงาน

เพือ่สนับสนุนภารกิจคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรมการพฒันาและ

ทวนสอบระบบงานเพือ่สนับสนุนภารกิจคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 NA สนง/ภาคฯ

2. พฒันาระบบประเมินผลการปฏบิติังานคณะ

เทคโนโลยี

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรมพฒันาระบบ

ประเมินผลการปฏบิติังานคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 5 สนง/ภาคฯ

3. โครงการการพฒันาระบบการส่ือสารภายใน

องค์กรในด้านต่าง ๆ

1. จ านวนช่องทางและวธิกีารส่ือสารของคณะเทคโนโลยี ระดับ 3 5 สนง.

กลยุทธ์ที ่2  พฒันา

ทรัพยากรบคุคล ระบบ

สวสัดิการและสิทธปิระโยชน์

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ2
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มาตรการที ่2 การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 1. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินการเพือ่สร้าง

ความเข้มแข็งของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์คณะ

เทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการด าเนินการใน

เร่ืองอัตลักษณ์และเอกลักษณ์คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 1 คณะ/ภาควชิา

2. โครงการประชาสัมพนัธค์ณะเทคโนโลยี 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการประชาสัมพนัธ์

คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 2 สนง/ภาคฯ

3. โครงการปรับปรุงเวปไซต์คณะเทคโนโลยี 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการปรับปรุงเวปไซต์

คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 2 สนง

มาตรการที ่3 มีเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่

สนับสนุนการปฏบิติังาน

1. โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

และสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีเพือ่การบริหาร

จัดการ

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการพฒันาและ

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีเพือ่

การบริหารจัดการ

ระดับ 3 3 ฝ่ายแผน

2. โครงการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่เปน็เคร่ืองมือใน

การปฏบิติังาน

1. ร้อยละของรายวชิาที่สอนเปน็ภาษาอังกฤษต่อรายวชิาทั้งหมด ร้อยละ 1.5 NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
กลยุทธ์ที ่1 มีหลักสูตรที่ดี มาตรการที ่1 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบรูณาการที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐานสากล

1. โครงการพฒันาหลักสูตรนานาชาติในระดับ

บณัฑิตศึกษา

1. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติระดับบณัฑิตต่อหลักสูตรปกติใน

ระดับบณัฑิตศึกษา

ร้อยละ 9 1 ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

2. โครงการสนับสนุนรายวชิาที่สอนเปน็

ภาษาอังกฤษ

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านสหกิจศึกษา ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

1. โครงการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บณัฑิตและตลาดแรงงาน

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ท าการพฒันาปรับปรุง ร้อยละ 15 NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

2. โครงการประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน

หลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ TQF

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ สกอ.หรือ 

TQF

ระดับ 3 NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

มาตรการที ่2 การปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตและตลาดแรงงาน

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ3
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มาตรการที ่1 การประชาสัมพนัธห์ลักสูตรเชิงรุกเพือ่ดึงดูดนักเรียน

ที่มีคุณภาพ

1. โครงการประชาสัมพนัธห์ลักสูตรเชิงรุกร่วมกับ

มหาวทิยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายของ

มหาวทิยาลัย

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสร้างระบบและกลไกใน

การรับนักศึกษา

ระดับ 3 2 ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

มาตรการที ่2 การจัดสรรทุนการศึกษาใหน้ักศึกษาที่ยากจน 

นักศึกษาจากประเทศเพือ่นบา้น และผู้ด้อยโอกาส

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยี

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อจ านวนที่สมัครขอรับทุน ร้อยละ 3 NA ฝ่ายวชิาการ/

พฒันา

นักศึกษา/

ภาควชิา

มาตรการที ่3 การพฒันาส่ือการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และ

ระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้

1. โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่นเอกสารประกอบการสอน เอกสารค า

สอน ต ารา ส่ือออนไลน์ e-learning เปน็ต้น

1. ร้อยละของรายวชิาที่มีการพฒันาและปรับปรุงส่ือการเรียนการ

สอน

ร้อยละ 15 NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

มาตรการที ่4 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 1. โครงการส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียน

การสอนที่ยึดผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง

1. ร้อยละของรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเปน็

ศูนย์กลาง

ร้อยละ 15 NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้าน

คุณธรรม และจริยธรรมในหอ้งเรียน

1. ร้อยละรายวชิาที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละ 15 NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

2. โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและ

การใช้ส่ือการเรียนการสอนที่เปน็ภาษาอังกฤษ

1. ร้อยละของรายวชิาที่มีส่ือการเรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 3 NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

กลยุทธ์ที ่3 การผลิตบณัฑิต มาตรการที ่1 แผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ศักยภาพการผลิตบณัฑิต

1. โครงการปรับแผนการรับนักศึกษาใหส้อดคล้อง

กับศักยภาพของคณะ

1. สัดส่วนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 25 2 ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

2. สัดส่วนบณัฑิตศึกษาต่ออาจารย์ที่มีคุณสมบติัเปน็อาจารย์ที่

ปรึกษา

ร้อยละ 20 NA

3. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบติัเปน็อาจารย์ที่ปรึกษา แต่ไม่มี

นักศึกษาบณัฑิตศึกษา

3 คน NA

กลยุทธ์ที ่2 การจัดการ

เรียนการสอนที่ดี ( 

Learning Management 

System)

มาตรการที ่5 การส่งเสริมใหม้ีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะการใช้ชีวติ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ4
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มาตรการที ่2 ส่งเสริมระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่หลากหลาย 1. โครงการรับนักศึกษาโดยวธิพีเิศษ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าศึกษาโดยวธิพีเิศษ ต่อการเข้าศึกษา

โดยวธิปีกติ

ร้อยละ 3 NA

 กลยุทธท์ี่ 4 การพฒันา

คณาจารย์

มาตรการที ่1 มีแผนการพฒันาคณาจารย์ใหเ้ปน็ผู้มีจรรยาบรรณ

และจิตวญิญาณของความเปน็ครู

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณาจารย์

ปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และเชิดชูอาจารย์ที่เปน็

แบบอย่างที่ดี

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านจรรยาบรรณ ร้อยละ 40 NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

มาตรการที ่2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวชิาการและพฒันา

ศักยภาพของอาจารย์ฯ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณาจารย์

พฒันาเทคนิคการสอนโดยใช้ปญัหาและการวจิัย

เปน็ฐาน

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 40 5 ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์เพือ่

เข้าสู่ต าแหน่งวชิาการ

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 3 คะแนน NA ฝ่ายวชิาการ/

ภาควชิา

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนานักศึกษา

มาตรการที ่1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริม

จิตส านึกและความภาคภมูิในความเปน็คณะเทคโนโลยี

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน

การสร้างเสริมจิตส านึกและความภาคภมูิใจใน

ความเปน็คณะเทคโนโลยี  

     

1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการ

สร้างเสริมจิตส านักฯ

ระดับ 3 5 ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

มาตรการที ่2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิต

สาธารณะ การธ ารงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติศาสนา พระมหากษตัริย์ และ

ประชาคมโลก

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน

การสร้างเสริมจิตสาธารณะ การธ ารงไวซ่ึ้งสถาบนั

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์  

    

1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน

การสร้างเสริมจิตสาธารณฯ

ระดับ 3 5 ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

มาตรการที ่3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพฒันา

ศักยภาพตนเอง

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน

การพฒันาศักยภาพตนเอง  

1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน

การพฒันาศักยภาพตนเอง

ระดับ 3 5 ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

มาตรการที ่4  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และ

วฒันธรรมไทย และภมูิปญัญาท้องถิ่น

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ศิลปะ และวฒันธรรมไทย และภมูิปญัญาท้องถิ่น

1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมใน

ด้านศิลปะและวฒันธรรมไทย

ระดับ 3 5 ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

มาตรการ ที ่5 ส่งเสริมใหน้ักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจาก

ส่ิงเสพติดและอบายมุข

1. โครงการส่งเสริมใหน้ักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่

ดี ปลอดจากส่ิงเสพติดและอบายมุข

1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมใหน้ักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี ระดับ 3 5 ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

กลยุทธ์ที ่1 สนับสนุนการ

ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมส่งเสริมการพฒันา

ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริม

ด้านจริยธรรมและคุณธรรม

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ5
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กลยุทธ์ที ่2 ระบบการ

บริหารกิจการนักศึกษาที่ดี

มาตรการที ่1 การปรับปรุงระบบบริหารการจัดการพฒันานักศึกษา 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

บรูณาการ

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

บรูณาการ

ระดับ 3 5 ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

2. โครงการปรับปรุงระบบการจัดสรร

ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุนพฒันานักศึกษา

 ทุนนักศึกษายอดเยี่ยม ทุนจากหน่วยงานรัฐและ

เอกชน

1. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบการจัดสรรทุนนักศึกษา ระดับ 4 NA

3. โครงการจ้างงานนักศึกษา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้งานต่อจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วม

โครงการจ้างงาน

ระดับ 3 NA

4. โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพการส่ือสารและ

ประสานงานกับนักศึกษา

1. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงประสิทธภิาพการส่ือสาร

และประสานงานกับนักศึกษา

ระดับ 4 NA ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4  ด้านการวิจัย
มาตรการที ่1 การก าหนดนโยบายและทิศทางการวจิัยของคณะ 1. โครงการการก าหนดนโยบายและทิศทางการ

วจิัยของคณะ

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการการก าหนดนโยบายและ

ทิศทางการวจิัยของคณะ

ระดับ 3 5 ฝ่ายวชิาการและ

วจิัย

2. โครงการวจิัยเชิงบรูณาการคณะเทคโนโลยี ร้อยละของงานวจิัยที่เปน็ลักษณะบรูณาการ(เชิงสหสาขา) ต่อ

จ านวนงานวจิัยทั้งหมดของคณะ

ร้อยละ 50 NA ฝ่ายวชิาการและ

วจิัย

มาตรการที ่1 การสนับสนุนการพฒันาบทความวจิัย 1. ร้อยละของบทความวจิัยที่ได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ต่อจ านวน

อาจารยฺประจ า

รอ้ยละ 60 5 ฝ่ายวชิาการและ

วจิัย

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานตีพมิพต่์อปี ร้อยละ 30 5

มาตรการที ่2 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการวจิัย 1. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานวจิัยของ

คณะใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธภิาพ

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบ

บริหารงานวจิัยของคณะใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธภิาพ

ระดับ 3 NA ฝ่ายวจิัย

2. โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือกลางระดับคณะ 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการจัดต้ังศูนย์

เคร่ืองมือกลางระดับคณะ

ระดับ 4 3 ฝ่ายวจิัย

กลยุทธ์ที ่2 การสร้าง

บรรยากาศการวจิัยที่เอื้อ

ต่อการท างานของนักวจิัย

1. โครงการสนับสนุนการพฒันาบทความทาง

วชิาการเพือ่ใหไ้ด้รับการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ

กลยุทธ์ที ่1 การพฒันา

ระบบบริหารจัดการงานวจิัย

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ6
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กลยุทธ์ที ่3 การพฒันา

บคุลากรด้านการวจิัย

มาตรการที ่1 การส่งเสริมการวจิัยสถาบนัเพือ่พฒันาองค์กร 1. โครงการส่งเสริมการพฒันาการวจิัยสถาบนัใน

ระดับคณะ

1. ร้อยละของโครงการวจิัยสถาบนัต่อจ านวนบคุลากรสาย

สนับสนุนคณะเทคโนโลยี

ร้อยละ 2 1 ฝ่ายวจิัย

2. โครงการสนับสนุนใหม้ีการวจิัยในชั้นเรียน 1. ร้อยละโครงการวจิัยในชั้นเรียนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละ 3 NA ฝ่ายวจิัย

มาตรการที ่2 การพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพด้านการวจิัยอย่าง

ต่อเนื่อง

1. โครงการสนับสนุนทุนนักวจิัยใหม่ในระดับคณะ 1. ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกมหาวทิยาลัยต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด

ร้อยละ 30 5 ฝ่ายวจิัย

กลยุทธ์ที ่4 การใช้

ประโยชน์จากงานวจิัย

มาตรการที ่1 การใช้ประโยชน์ในเชิงวชิาการและในเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม

1.โครงการสนับสนุนการประชุมวชิาการและ

น าเสนอผลงานทางวชิาการ

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือ

น าเสนอผลงานวชิาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด

ร้อยละ 40 NA ฝ่ายวจิัย

2. โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วชิาการเพือ่การน างานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์

1. จ านวนงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าทั้งหมด

ร้อยละ 3 NA

กลยุทธ์ที ่5 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการวจิัยฯ

มาตรการที ่1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวจิัยกับ

หน่วยงานภายนอก

1. โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางการวจิัยกับหน่วยงานทั้งภายในและ

ต่างประเทศ

จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะ (หน่วยงานใหม่) ระดับ 3 NA ฝ่ายวจิัย

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5  ด้านการบรกิารวิชาการ
กลยุทธ์ที ่1 การใหบ้ริการ

ทางวชิาการแก่สังคม

มาตรการที ่1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวชิาการ 1. โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางด้านการบริการวชิาการแก่ชุมชน/สังคม

1. ร้อยละของโครงการบริการวชิาการแก่สังคมที่แก้ไขปญัหาของ

ชุมชน สังคม ต่อจ านวนโครงการบริการวชิาการทั้งหมด

ร้อยละ 30 NA ฝ่ายบริการ

วชิาการและ

วจิัย/ภาควชิา

มาตรการที ่2 การบรูณาการด้านบริการวชิาการกับการเรียนการสอน 1. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยบรูณา

การกับงานด้านบริการวชิาการ

ร้อยละของรายวชิาที่มีการบรูณาการการเรียนการสอนกับงาน

บริการวชิาการแก่สังคม

ร้อยละ 30 NA ฝ่ายบริการ

วชิาการและ

วจิัย/ภาควชิา

2. โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากากร

ใหบ้ริการวชิาการ

1. จ านวนเงินจากการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม ต่อจ านวน

คณาจารย์ประจ าทั้งหมด

20,000 

บาท/คน

NA ฝ่ายบริการ

วชิาการและ

วจิัย/ภาควชิา

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ7



กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ ตัวชี้วดั
เปา้หมาย 

ป ี2555

ผล ป ี

2555
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6  การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมที่ดี
กลยุทธ์ที ่1 สนับสนุนให้

เกิดการพฒันาและ

เชื่อมโยงการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

มาตรการที ่1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม 1. โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันาธรรมโดย

เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม

1. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะด้านท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม (หน่วยงานใหม่)

2 หน่วยงาน NA สนง/ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา/ฝ่าย

วจิัย

2. โครงการสืบสานประเพณี วฒันธรรมอันดี คณะ

เทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการสืบสานประเพณี 

วฒันธรรมอันดี คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3 NA สนง/ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา/ฝ่าย

วจิัย

3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยบรูณา

การกับงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

1. ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันรรมที่น ามาบรูณาการ

กับการเรียนการสอน

ร้อยละ 30 NA สนง/ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา/ฝ่าย

วจิัย

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที ่1 สร้าง

วฒันธรรมองค์กรด้านการ

ประกันคุณภาพของ

ประชาคมทุกระดับ

มาตรการที ่1 สร้างวฒันธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพของ

ประชาคมทุกระดับ

1. โครงการพฒันาและทวนสอบด้านระบบและ

กลไกด้านประกันคุณภาพ

1. มีระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยี ร้อยละ 60 4 ฝ่ายแผน/

ภาควชิา

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ8



กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ ตัวชี้วดั
เปา้หมาย 

ป ี2555

ผล ป ี

2555
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 8  ด้านความสัมพันธศิ์ษยเ์ก่าที่ดี
กลยุทธ์ที ่1 การพฒันา

ความสัมพนัธก์ับศิษย์เก่าที่ดี

มาตรการที ่1 ใหค้วามส าคัญกับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง โดย

ใช้กระบวนการและช่องทางที่หลากหลายในการสร้างความร่วมมือ

กับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ เพือ่ระดมศักยภาพของศิษย์เก่าใหม้า

สนับสนุนการด าเนินการต่างๆของคณะ

1.โครงการเสริมสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งศิษย์เก่า

 ศิษย์ปจัจุบนัและบคุลากร

 

1. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งศิษย์

เก่าและศิษย์ปจัจุบนั

ระดับ 3 NA ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา/ฝ่าย

วชิาการ
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