สรุปผลการดาเนินโครงการตามประเด้นยุทธศาสตร์ ปี 2555
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์

มาตรการ

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านอาคาร 1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สะอาด มีสุขภาวะ
พืน้ ฐานด้านอาคาร สถานที่
อนามัยที่ดี

ระดับ 3

3

สานักงาน
คณบดี/หน่วย
อาคารฯ

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานดครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

3

สานักงาน
คณบดี/หน่วย
อาคารฯ

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงให้พนื้ ที่ของคณะ
ให้สะอาด มีสุขภาวะอนามัยที่ดีและเป็นแหล่ง
เรียนรู้

1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้พนื้ ที่ของคณะให้สะอาดมีสุขภาวะอนามัยที่ดีและเป็น
แหล่งเรียนรู้

ระดับ 3

3

สานักงาน
คณบดี/หน่วย
อาคารฯ

1. โครงการรณรงค์และปลูกจิตสานึกการประหยัด 1. ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และปลูก
พลังงานคณะเทคโนโลยี
จิตสานึกการประหยัดพลังงานคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

2

สนง/ภาคฯ

2. โครงการบริหารและปรับปรุงการใช้ทรัพยากร
พืน้ ฐานร่วมกันคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการบริหารและ
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรพืน้ ฐานคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

3

สนง/ภาคฯ

3. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

5

สนง/ภาคฯ

1. โครงการจัดการด้านระบบความปลอดภัยของ
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จในการจัดการด้านระบบความปลอดภัยของ
คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

NA

สนง/ภาคฯ

ระดับ 3

2

สนง/ภาคฯ

โครงการ

ตัวชี้วดั

ผู้รบั ผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
และบริหารจัดการ
โครงสร้างพืน้ ฐาน

มาตรการที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานและภูมิทัศน์
เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและสุขอนามัย

มาตรการที่ 2 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

มาตรการที่ 3 ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

2. โครงการสร้างจิตสานึกบุคลากรและนักศึกษาใน 1. ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสานึก
เรื่องความปลอดภัย
บุคลากรและนักศึกษาในเรื่องความปลอดภัย

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ1

กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
มาตรการที่ 1 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี (HRD
ทรัพยากรบุคคล ระบบ
System)
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

มาตรการที่ 2 สร้างความผูกพันและความผาสุกในสถานที่ทางาน

กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน
มาตรการที่ 1 บริหารจัดการระบบงบประมาณ และระบบการเงิน
งบประมาณและการจัดสรร การคลังที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหาร
จัดการองค์กร

มาตรการที่ 1 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

3. โครงการจัดระบบความปลอดภัยในการจัดการ 1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการจัดระบบความ
สารเคมีและห้องปฏิบตั ิการ
ปลอดภัยในการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบตั ิการ

ระดับ 3

4

สนง/ภาคฯ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามสาย 1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
งาน
ของบุคลากรตามสายงาน

ระดับ 3

NA

สนง/ภาคฯ

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ พัฒนาบุคลากร 1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะเทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

NA

สนง

1. โครงการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพือ่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพือ่ การปฏิบตั ิงาน

ระดับ 3

NA

สนง/ภาคฯ

2. โครงการเชิดชูเกียรติ และสันทนาการบุคลากร 1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และ
คณะเทคโนโลยี
สันทนาการบุคลากรคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

4

สนง

3. โครงการสร้างความผูกพันธ์และรักองค์กรของ
บุคคลากร

1. ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงานในคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

2

สนง

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและ
งบประมาณ

1.ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินและงบประมาณ

ระดับ 3

4

ฝ่ายแผนฯ/
การเงิน

2. โครงการกากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะเทคโนโลยี

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

5

ฝ่ายแผนฯ/
การเงิน

1. โครงการการพัฒนาและทวนสอบระบบงาน
เพือ่ สนับสนุนภารกิจคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการกิจกรรมการพัฒนาและ
ทวนสอบระบบงานเพือ่ สนับสนุนภารกิจคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

NA

สนง/ภาคฯ

2. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะ
เทคโนโลยี

2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

5

สนง/ภาคฯ

3. โครงการการพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรในด้านต่าง ๆ

1. จานวนช่องทางและวิธกี ารสื่อสารของคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

5

สนง.

โครงการ

ตัวชี้วดั

ผู้รบั ผิดชอบ

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ2

กลยุทธ์

มาตรการ
มาตรการที่ 2 การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

มาตรการที่ 3 มีเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

ผู้รบั ผิดชอบ

1. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินการเพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์คณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการดาเนินการใน
เรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

1

คณะ/ภาควิชา

2. โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

2

สนง/ภาคฯ

3. โครงการปรับปรุงเวปไซต์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการปรับปรุงเวปไซต์
คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

2

สนง

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการพัฒนาและ
และสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีเพือ่ การบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีเพือ่
จัดการ
การบริหารจัดการ

ระดับ 3

3

ฝ่ายแผน

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เป็นเครื่องมือใน 1. ร้อยละของรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษต่อรายวิชาทั้งหมด
การปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ 1.5

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในระดับ
บัณฑิตศึกษา

1. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตต่อหลักสูตรปกติใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ร้อยละ 9

1

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

2. โครงการสนับสนุนรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านสหกิจศึกษา

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและตลาดแรงงาน

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ทาการพัฒนาปรับปรุง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ดี มาตรการที่ 1 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากล

มาตรการที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิตและตลาดแรงงาน

2. โครงการประเมินและติดตามผลการดาเนินงาน 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ดาเนินการตามเกณฑ์ของ สกอ.หรือ
หลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ TQF
TQF

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา
ร้อยละ 15

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

ระดับ 3

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ3

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการ
เรียนการสอนที่ดี (
Learning Management
System)

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพือ่ ดึงดูดนักเรียน 1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกร่วมกับ 1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสร้างระบบและกลไกใน
ที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายของ
การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ระดับ 3

2

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

มาตรการที่ 2 การจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ยากจน
นักศึกษาจากประเทศเพือ่ นบ้าน และผู้ด้อยโอกาส

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี

ร้อยละ 3

NA

ฝ่ายวิชาการ/
พัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา

มาตรการที่ 3 การพัฒนาสื่อการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
ระบบสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้

1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 1. ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการ
ต่าง ๆ เช่นเอกสารประกอบการสอน เอกสารคา สอน
สอน ตารา สื่อออนไลน์ e-learning เป็นต้น

ร้อยละ 15

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

มาตรการที่ 4 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ร้อยละ 15

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะการใช้ชีวติ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้าน 1. ร้อยละรายวิชาที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรม และจริยธรรมในห้องเรียน

ร้อยละ 15

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

2. โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 3

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

1. โครงการปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้อง 1. สัดส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 25
กับศักยภาพของคณะ

2

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต มาตรการที่ 1 แผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพการผลิตบัณฑิต

โครงการ

ตัวชี้วดั

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบั ทุนต่อจานวนที่สมัครขอรับทุน

1. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

1. ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2. สัดส่วนบัณฑิตศึกษาต่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา

ร้อยละ 20

NA

3. จานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ไม่มี
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

3 คน

NA

ผู้รบั ผิดชอบ

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ4

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนา
คณาจารย์

มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่หลากหลาย 1. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธพี เิ ศษ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าศึกษาโดยวิธพี เิ ศษ ต่อการเข้าศึกษา
โดยวิธปี กติ

ร้อยละ 3

NA

มาตรการที่ 1 มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณของความเป็นครู

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และเชิดชูอาจารย์ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านจรรยาบรรณ

ร้อยละ 40

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ฯ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
พัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ปญ
ั หาและการวิจัย
เป็นฐาน

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 40

5

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์เพือ่
เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

3 คะแนน

NA

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การสร้างเสริมจิตสานึกและความภาคภูมิใจใน
ความเป็นคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการ
สร้างเสริมจิตสานักฯ

ระดับ 3

5

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
1. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การสร้างเสริมจิตสาธารณะ การธารงไว้ซึ่งสถาบัน การสร้างเสริมจิตสาธารณฯ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ระดับ 3

5

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

มาตรการที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพัฒนาศักยภาพตนเอง

1. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพัฒนาศักยภาพตนเอง

ระดับ 3

5

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

มาตรการที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

1. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมใน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ระดับ 3

5

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

มาตรการ ที่ 5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดและอบายมุข

1. โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ 1. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี
ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

ระดับ 3

5

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการ มาตรการที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริม
ทากิจกรรมเสริมหลักสูตร จิตสานึกและความภาคภูมิในความเป็นคณะเทคโนโลยี
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริม
มาตรการที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิต
ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
สาธารณะ การธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ประชาคมโลก

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ5

กลยุทธ์

มาตรการ

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

ระดับ 3

5

2. โครงการปรับปรุงระบบการจัดสรร
1. ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงระบบการจัดสรรทุนนักศึกษา
ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุนพัฒนานักศึกษา
ทุนนักศึกษายอดเยี่ยม ทุนจากหน่วยงานรัฐและ
เอกชน

ระดับ 4

NA

3. โครงการจ้างงานนักศึกษา

ระดับ 3

NA

4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารและ 1. ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร
ประสานงานกับนักศึกษา
และประสานงานกับนักศึกษา

ระดับ 4

NA

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

1. โครงการการกาหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจัยของคณะ

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการการกาหนดนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยของคณะ

ระดับ 3

5

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

2. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการคณะเทคโนโลยี

ร้อยละของงานวิจัยที่เป็นลักษณะบูรณาการ(เชิงสหสาขา) ต่อ
จานวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ

ร้อยละ 50

NA

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

ร้อยละ 60

5

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

ร้อยละ 30

5

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 ระบบการ
มาตรการที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารการจัดการพัฒนานักศึกษา 1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
บริหารกิจการนักศึกษาที่ดี
บูรณาการ

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
บูรณาการ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้งานต่อจานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วม
โครงการจ้างงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
มาตรการที่ 1 การกาหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้าง
บรรยากาศการวิจัยที่เอื้อ
ต่อการทางานของนักวิจัย

มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาบทความวิจัย

1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาบทความทาง
1. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ต่อจานวน
วิชาการเพือ่ ให้ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ อาจารยฺประจา
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานตีพมิ พ์ต่อปี

มาตรการที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการวิจัย

1. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยของ
คณะให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการปรับปรุงระบบ
บริหารงานวิจัยของคณะให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ระดับ 3

NA

ฝ่ายวิจัย

2. โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลางระดับคณะ

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์
เครื่องมือกลางระดับคณะ

ระดับ 4

3

ฝ่ายวิจัย

ฟอร์มรายงานการติดตามโครงการ6

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย

มาตรการ
มาตรการที่ 1 การส่งเสริมการวิจัยสถาบันเพือ่ พัฒนาองค์กร

มาตรการที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 4 การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย

โครงการ

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

ผู้รบั ผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยสถาบันใน
ระดับคณะ

1. ร้อยละของโครงการวิจัยสถาบันต่อจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยี

ร้อยละ 2

1

ฝ่ายวิจัย

2. โครงการสนับสนุนให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

1. ร้อยละโครงการวิจัยในชั้นเรียนต่อจานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ 3

NA

ฝ่ายวิจัย

ร้อยละ 30

5

ฝ่ายวิจัย

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด

ร้อยละ 40

NA

ฝ่ายวิจัย

2. โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการเพือ่ การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

1. จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด

ร้อยละ 3

NA

1. โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

จานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะ (หน่วยงานใหม่)

ระดับ 3

NA

ฝ่ายวิจัย

ร้อยละ 30

NA

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
วิจัย/ภาควิชา

ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการแก่สังคม

ร้อยละ 30

NA

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
วิจัย/ภาควิชา

1. จานวนเงินจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต่อจานวน
คณาจารย์ประจาทั้งหมด

20,000
บาท/คน

NA

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
วิจัย/ภาควิชา

1. โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ในระดับคณะ 1. ร้อยละอาจารย์ประจาที่ได้รบั ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด

มาตรการที่ 1 การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและในเชิงพาณิชย์และ 1.โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการและ
อุตสาหกรรม
นาเสนอผลงานทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่าย มาตรการที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับ
ความร่วมมือด้านการวิจัยฯ หน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วดั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 การให้บริการ มาตรการที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ 1. โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ
1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่แก้ไขปัญหาของ
ทางวิชาการแก่สังคม
ร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม ชุมชน สังคม ต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

มาตรการที่ 2 การบูรณาการด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 1. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยบูรณา
การกับงานด้านบริการวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากากร
ให้บริการวิชาการ
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

2 หน่วยงาน

NA

สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย

ระดับ 3

NA

สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย

1. ร้อยละของโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนรรมที่นามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน

ร้อยละ 30

NA

สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย

1. มีระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยี

ร้อยละ 60

4

ฝ่ายแผน/
ภาควิชา

ตัวชี้วดั

ผู้รบั ผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาและ
เชื่อมโยงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนาธรรมโดย
เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม

1. จานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (หน่วยงานใหม่)

2. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดี คณะ 1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการสืบสานประเพณี
เทคโนโลยี
วัฒนธรรมอันดี คณะเทคโนโลยี

3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยบูรณา
การกับงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ประกันคุณภาพของ
ประชาคมทุกระดับ

มาตรการที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพของ
ประชาคมทุกระดับ

1. โครงการพัฒนาและทวนสอบด้านระบบและ
กลไกด้านประกันคุณภาพ
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
ปี 2555

ผล ปี
2555

ระดับ 3

NA

ผู้รบั ผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
มาตรการที่ 1 ให้ความสาคัญกับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง โดย
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี ใช้กระบวนการและช่องทางที่หลากหลายในการสร้างความร่วมมือ
กับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ระดมศักยภาพของศิษย์เก่าให้มา
สนับสนุนการดาเนินการต่างๆของคณะ

1.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า 1. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
ศิษย์ปจั จุบนั และบุคลากร
เก่าและศิษย์ปจั จุบนั

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิชาการ
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