รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ เป็นคณะที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีในด้านการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัยสร้างคุณภาพชีวติ และความผาสุก ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิส์ ูง (high performance organization)

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการคณะฯ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและบริหาร มาตรการที่ 1 พัฒนาและ
1. โครงการปรับปรุง
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ภูมิทัศน์เพื่อประสิทธิภาพใน อาคาร สถานที่
การปฏิบัติงานและสุขอนามัย
2. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คณะเทคโนโลยี

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. ระดับความสาเร็จใน
สานักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ
การดาเนินงานโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอาคาร สถานที่
1. ระดับความสาเร็จใน
การดาเนินงานโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
เทคโนโลยี

สานักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการคณะฯ
3. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้พื้นที่ของคณะ
ให้สะอาด มีสุขภาวะ
อนามัยที่ดี และเป็นแหล่ง
เรียนรู้

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. ระดับความสาเร็จใน
สานักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ
การดาเนินงานโครงการ
พัฒนาและ1. ปรับปรุงให้
พื้นที่ของคณะให้สะอาด มี
สุขภาวะอนามัยที่ดี และ
เป็นแหล่งเรียนรู้

มาตรการที่ 2 ประสิทธิภาพใน 1. โครงการรณรงค์และ
1. ระดับความสาเร็จใน
สานักงานคณบดี/ภาคฯ
การใช้ทรัพยากร
ปลูกจิตสานึกการประหยัด การจัดกิจกรรมโครงการ
พลังงานคณะเทคโนโลยี รณรงค์และปลูกจิตสานึก
การประหยัดพลังงานคณะ
เทคโนโลยี
2.โครงการบริหารและ
1. ระดับความสาเร็จใน
สานักงานคณบดี/ภาคฯ
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร การจัดกิจกรรมโครงการ
พื้นฐานคณะเทคโนโลยี
บริหารและปรับปรุงการ
ใช้ทรัพยากรพื้นฐานคณะ
เทคโนโลยี
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3. โครงการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันคณะ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์

มาตรการ
มาตรการที่ 3 ระบบความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

โครงการคณะฯ

1. ระดับความสาเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั

1. โครงการจัดการด้าน
1. ระดับความสาเร็จของ
ระบบความปลอดภัยคณะ มาตรการด้านความ
ปลอดภัยของคณะ
2. โครงการสร้างจิตสานึก
บุคลากรและนักศึกษาใน
เรื่องความปลอดภัย

สานักงานคณบดี/ภาคฯ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สานักงานคณบดี/ภาคฯ

1. ระดับความสาเร็จใน
สานักงานคณบดี/ภาคฯ
การจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างจิตสานึกบุคลากร
และนักศึกษาในเรื่องความ
ปลอดภัย

3. โครงการจัดระบบความ 1. ระดับความสาเร็จใน
สานักงานคณบดี/ภาคฯ
ปลอดภัยในการจัดการ
การดาเนินโครงการ
สารเคมีและห้องปฏิบัติการ จัดระบบความปลอดภัยใน
การจัดการสารเคมีและ
ห้องปฏิบัติการ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

กลยุทธ์

มาตรการที่ 1 ระบบการ
1. โครงการพัฒนา
1. ระดับความสาเร็จใน
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ศักยภาพของบุคลากรตาม การดาเนินงานโครงการ
ที่ดี (HRD System)
สายงาน
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามสายงาน

มาตรการ

มาตรการที่ 2 สร้างความ
ผูกพันและความผาสุกใน
สถานที่ทางาน

โครงการคณะฯ

ตัวชี้วดั

2. โครงการแลกเปลี่ยน
1. ระดับความสาเร็จใน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร การดาเนินงานโครงการ
คณะเทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยี
1. โครงการสนับสนุน
1. ร้อยละความพึงพอใจ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ของบุคลากรต่อการ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ
ประสิทธิภาพในการ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงาน
เพื่อการปฏิบัติงาน

สานักงานคณบดี/ภาคฯ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สานักงานคณบดี/ภาคฯ

สานักงานคณบดี
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2. โครงการเชิดชูเกียรติ
และสันทนาการบุคลากร
คณะเทคโนโลยี

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการคณะฯ

1. ระดับความสาเร็จใน
สานักงานคณบดี
การดาเนินการกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ และสันทนา
การบุคลากรคณะเทคโนโลยี

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

3. โครงการสารวจความพึง 1. ร้อยละความพึงพอใจ สานักงานคณบดี
พอใจและความผาสุกของ และความผาสุกของ
บุคลากร
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ในคณะเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 3 การเงินงบประมาณ
และการจัดสรร

มาตรการที่ 1 บริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาระบบ
ระบบงบประมาณและระบบ บริหารการเงินและ
การเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณ

1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณ

ฝ่ายแผนฯ/การเงิน
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2. โครงการกากับ ติดตาม 1. ร้อยละของการเบิกจ่าย ฝ่ายแผนฯ/การเงิน
การใช้จ่ายงบประมาณคณะ งบประมาณของคณะ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการ
องค์กร

กลยุทธ์

มาตรการที่ 1 ปรับโครงสร้าง 1. โครงการพัฒนาและ
และระบบบริหารจัดการต่างๆ ทวนสอบระบบงานเพื่อ
ให้มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนภารกิจคณะ
เทคโนโลยี

มาตรการ

โครงการคณะฯ

1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการกิจกรรม
การพัฒนาและทวนสอบ
ระบบงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจคณะเทคโนโลยี

ตัวชี้วดั

2. โครงการพัฒนาระบบ 1. ระดับความสาเร็จของ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การดาเนินการกิจกรรม
คณะเทคโนโลยี
พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะ
เทคโนโลยี
3. โครงการพัฒนาระบบ 1. จานวนช่องทางและ
การสื่อสารภายในองค์กร วิธกี ารสื่อสารของคณะ
ในด้านต่างๆ
เทคโนโลยี

ฝ่ายแผนฯ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สานักงานคณบดี

สานักงานคณบดี/ภาควิชาฯ
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มาตรการที่ 2 การสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร

กลยุทธ์

มาตรการ

1.โครงการประชาสัมพันธ์ 1. ระดับความสาเร็จของ
คณะเทคโนโลยี
การดาเนินการโครงการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เทคโนโลยี
2. โครงการปรับปรุงเวป 1. ระดับความสาเร็จของ
ไซต์คณะเทคโนโลยี
การดาเนินงานโครงการ
ปรับปรุงเวปไซต์คณะ
เทคโนโลยี

โครงการคณะฯ
3. โครงการสัมมนาเพื่อ
กาหนดเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์คณะเทคโนโลยี

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการโครงการ
ดาเนินการในเรื่อง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
คณะเทคโนโลยี

สานักงานคณบดี

คณะฯ/ภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สานักงานคณบดี/ภาควิชาฯ
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มาตรการที่ 3 มีเทคโนโลยีและ 1. โครงการพัฒนาและ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และสารสนเทศของคณะ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการ
2. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการช่วย
ปฏิบัติงาน

1. ระดับความสาเร็จของ สานักงานคณบดี
การดาเนินงานโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ของคณะเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารจัดการ
1. ระดับความสาเร็จของ สานักงานคณบดี/ภาควิชาฯ
การดาเนินการโครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลกลางคณะ
เทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
เป้าประสงค์ เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและ จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทางาน รวมทั้งการใช้ชีวติ ใน
สังคม ใฝ่รู้และ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวติ และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการคณะฯ

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
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กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ดี

มาตรการที่ 1 จัดหลักสูตรการ 1. โครงการพัฒนา
เรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มี หลักสูตรนานาชาติใน
คุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ระดับบัณฑิตศึกษา

มาตรการที่ 2 การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์

มาตรการ

1. ร้อยละของหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
นานาชาติระดับบัณฑิตต่อ
หลักสูตรปกติในระดับ
บัณฑิตศึกษา

2. โครงการสนับสนุน
รายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

1. ร้อยละของรายวิชาที่
สอนเป็นภาษาอังกฤษต่อ
รายวิชาทั้งหมด

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและตลาดแรงงาน

1. ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้ทาการพัฒนาปรับปรุง

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

โครงการคณะฯ
2. โครงการประเมินและ
ติดตามผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามเกณฑ์ของ
สกอ. หรือ TQF

ตัวชี้วดั
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนการ
สอนที่ดี ( Learning
Management System)

มาตรการที่ 1 การ
1. โครงการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก หลักสูตรเชิงรุกร่วมกับ
เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัย ขอนแก่นและ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย

1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยี

มาตรการที่ 2 การจัดสรร
1. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ยากจน นักศึกษาจากประเทศ คณะเทคโนโลยี
เพื่อนบ้าน และผู้ด้อยโอกาส

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ได้รับทุนต่อจานวนที่สมัคร
ขอรับทุน

มาตรการที่ 3 การพัฒนาสื่อ
การสอน ทรัพยากรการเรียนรู้
และระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้

กลยุทธ์

มาตรการ

1. โครงการพัฒนาสื่อการ 1.ร้อยละของรายวิชาที่มี
เรียนการสอนในรูปแบบ การพัฒนาและปรับปรุง
ต่างๆ เช่น เอกสาร
สื่อการเรียนการสอน
ประกอบการสอน เอกสาร
คาสอน ตารา สื่อออนไลน์
e-learning เป็นต้น
โครงการคณะฯ

มาตรการที่ 4 การจัดการเรียน 1. โครงการส่งเสริมและ
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
พัฒนากระบวนการเรียน
ศูนย์กลาง
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

ตัวชี้วดั

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

ภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1.ร้อยละของรายวิชาที่
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
จัดการเรียนการสอนแบบ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมให้มี
การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวติ
และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ

1.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาในด้าน
คุณธรรม และจริยธรรมใน
ห้องเรียน
2. โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่
เป็นภาษาอังกฤษ

มาตรการที่ 1 แผนการรับ
นักศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพการ
ผลิตบัณฑิต

1.โครงการปรับแผนการรับ 1. สัดส่วนนักศึกษาระดับ ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ บัณฑิตศึกษาต่อจานวน
ศักยภาพของคณะ
นักศึกษาทั้งหมด

มาตรการ

โครงการคณะฯ

1. ร้อยละรายวิชาที่
สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

2. ร้อยละของรายวิชาที่มี ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

2. สัดส่วนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา : อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ปรึกษา
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3. จานวนอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา แต่ไม่มีนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
มาตรการที่ 2 ระบบและกลไก 1. โครงการรับนักศึกษา
การรับนักศึกษาที่หลากหลาย โดยวิธพี ิเศษ

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์ มาตรการที่ 1 มีแผนการ
พัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มี
จรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู

กลยุทธ์

มาตรการ

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และเชิดชูอาจารย์ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี

โครงการคณะฯ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
เข้าศึกษาโดยวิธพี ิเศษ ต่อ
การเข้าศึกษาโดยวิธปี กติ
1. ร้อยละของคณาจารย์ที่ ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
จรรยาบรรณ

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
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มาตรการที่ 2 ส่งเสริม
1. โครงการส่งเสริมและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ สนับสนุนให้คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ฯ พัฒนาเทคนิคการสอนโดย
ใช้ปัญหาและการวิจัยเป็น
ฐาน
2. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการ

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่ ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
เข้าร่วมกิจกรรม

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
ยืน่ ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ เป็นคณะที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดารงชีพอยูใ่ นสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการทา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรม
ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

มาตรการที่ 1 สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้าง
เสริมจิตสานึกและความภาคภูมิ
ในความเป็นคณะเทคโนโลยี

โครงการคณะฯ
1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสานึกและ
ความภาคภูมิในความเป็น
คณะเทคโนโลยี

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. ระดับความสาเร็จของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
การดาเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสานึกและ
ความภาคภูมิในความเป็น
คณะเทคโนโลยี
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มาตรการที่ 2 สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ การธารงไว้
ซึ่งสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ และประชาคม
โลก

กลยุทธ์

มาตรการ

1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ
การธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการคณะฯ

มาตรการที่ 3 สนับสนุนและ 1.โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
พัฒนาศักยภาพตนเอง

1. ระดับความสาเร็จของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
การดาเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ
การธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วดั
1.ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
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กลยุทธ์

มาตรการที่ 4 สนับสนุนและ 1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย และภูมิ
และวัฒนธรรมไทย และ
ปัญญาท้องถิน่
ภูมิปัญญาท้องถิน่

1. ระดับความสาเร็จของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
การดาเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิน่

มาตรการ ที่ 5 ส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี
ปลอดจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข

1. ระดับความสาเร็จของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
การดาเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัย
ที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข

มาตรการ

1. โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัย
ที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข

โครงการคณะฯ

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
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กลยุทธ์ที่ 2 ระบบการบริหาร
กิจการนักศึกษาที่ดี

มาตรการที่ 1 การปรับปรุง
1. โครงการจัดทา
ระบบบริหารการจัดการพัฒนา ฐานข้อมูลการเข้าร่วม
นักศึกษา
กิจกรรมบูรณาการ

1. ระดับความสาเร็จของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
การดาเนินงานตาม
โครงการจัดทาฐานข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมบูรณา
การ

2. ปรับปรุงระบบการ
1. ระดับความสาเร็จใน
จัดสรรทุนการศึกษาที่
การดาเนินการจัดสรรทุน
เกีย่ วข้อง เช่น ทุนพัฒนา
นักศึกษา ทุนนักศึกษายอด
เยีย่ ม ทุนจากหน่วยงานรัฐ
และเอกชน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

3. โครงการจ้างงานนักศึกษา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
ได้งานต่อจานวนนักศึกษา
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จ้างงาน
4. โครงการปรับปรุง
1. ระดับความสาเร็จใน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประสิทธิภาพการสื่อสาร การดาเนินการปรับปรุง
และประสานงานกับ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
นักศึกษา
และการประสานงานกับ
นักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย
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เป้าประสงค์ ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนาไปใช้พัฒนาและตอบสนองปัญหาของชุมชน สังคม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างบรรยากาศ
การวิจัยที่เอื้อต่อการทางานของ
นักวิจัย

มาตรการ
มาตรการที่ 1 การกาหนด
นโยบายและทิศทางการวิจัย
ของคณะ

โครงการคณะฯ
1. กิจกรรมการกาหนด
นโยบายและทิศทางการ
วิจัยของคณะ

ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับความสาเร็จของ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
การดาเนินการการกาหนด
นโยบายและทิศทางการ
วิจัยของคณะ

2. โครงการวิจัยเชิงบูรณา
การคณะเทคโนโลยี

ร้อยละของงานวิจัยที่เป็น ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ลักษณะบูรณาการ(เชิงสห
สาขา) ต่อจานวนงานวิจัย
ทั้งหมดของคณะ

มาตรการที่ 1 การสนับสนุน 1. โครงการสนับสนุนการ
การพัฒนาบทความทางวิชาการ พัฒนาบทความทางวิชาการ
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

งบประมาณ

1. ร้อยละของบทความ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวน
อาจารย์ประจา
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ต่อปี
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการคณะฯ

มาตรการที่ 2 การพัฒนา
1. โครงการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย บริหารงานวิจัยของคณะให้
มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

2. โครงการจัดตั้งศูนย์
เครื่องมือกลางระดับคณะ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการโครงการ
ปรับปรุงระบบบริหาร
งานวิจัยของคณะให้มี
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการโครงการ
จัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง
ระดับคณะ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มาตรการที่ 1 การส่งเสริมการ 1. โครงการส่งเสริมการ
วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาการวิจัยสถาบันใน
ระดับคณะ

1. ร้อยละของ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
โครงการวิจัยสถาบันต่อ
จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยี
2. โครงการสนับสนุนให้มี 1. ร้อยละโครงการวิจัยใน ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ภาควิชา
การวิจัยในชั้นเรียน
ชั้นเรียนต่อจานวน
อาจารย์ประจา
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการคณะฯ

มาตรการที่ 2 การพัฒนา
1. โครงการสนับสนุนทุน
บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการ นักวิจัยใหม่ในระดับคณะ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 4 การใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. ร้อยละอาจารย์ประจาที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

มาตรการที่ 1 การใช้ประโยชน์ 1. โครงการสนับสนุนการ 1.ร้อยละอาจารย์ประจาที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ภาควิชา
ในเชิงวิชาการและในเชิง
ประชุมวิชาการและ
เข้าร่วมประชุมและ
พาณิชย์และอุตสาหกรรม
นาเสนอผลงานทางวิชาการ นาเสนอผลงานวิชาการต่อ
อาจารย์ประจาทั้งหมด
2. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
การนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยฯ

ตัวชี้วดั

มาตรการที่ 1 การสร้าง
1 โครงการส่งเสริมการ
เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน สร้างเครือข่ายความ
การวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ร่วมมือทางการวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

1. ระดับความสาเร็จการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
การนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1. จานวนหน่วยงานที่มี
ความร่วมมือกับคณะ
(หน่วยงานใหม่)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม

มาตรการ
โครงการคณะฯ
มาตรการที่ 1 การสร้าง
1. โครงการสนับสนุนการ
เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน สร้างเครือข่ายความ
บริการวิชาการ
ร่วมมือทางด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน/สังคม

ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
1.ระดับความสาเร็จของ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
การดาเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่
แก้ไขปัญหาของชุมชน
สังคม ต่อจานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด

มาตรการที่ 2 การบูรณาการ
ด้านบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน

1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนโดยบูรณา
การกับงานด้านบริการ
วิชาการ

1. ร้อยละของรายวิชาที่มี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
การบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานบริการ
วิชาการแก่สังคม

2. โครงการส่งเสริมการ
สร้างรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ

1. จานวนเงินจากการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด

งบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
เป้าประสงค์ มุ่งการนาองค์ความรู้ไปสู่การทานุบารุงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและเชื่อมโยงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ

โครงการคณะฯ

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรม 1. โครงการสนับสนุนการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดย
เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม

ตัวชี้วดั

1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดย
เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม
2 โครงการสืบสานประเพณี 1. ระดับความสาเร็จของ
วัฒนธรรมอันดี คณะ
การดาเนินการโครงการ
เทคโนโลยี
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดี คณะ
เทคโนโลยี
3. โครงการส่งเสริมการ
1. ร้อยละของรายวิชาที่
เรียนการสอนโดยบูรณา นาศิลปวัฒนธรรมมา
การกับงานด้านทานุบารุง บูรณาการกับการเรียนการ
ศิลปวัฒนธรรม
สอน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สานักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สานักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการวิจัย

สานักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ
เป้าประสงค์ สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดาเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการคณะฯ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมของ
มาตรการที่ 1 สร้างวัฒนธรรม 1. โครงการการจัดทาแผน
องค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่ง องค์กรด้านการประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพภายในและ
การเรียนรู้
ของประชาคมทุกระดับ
ทวนสอบด้านระบบและ
กลไกด้านประกันคุณภาพ

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในคณะ
เทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ฝ่ายแผน ฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี
เป้าประสงค์ สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคณะและการพัฒนาศิษย์เก่าและนักศึกษาของคณะให้เป็นผู้ที่มี ความพร้อมด้วย
วิทยา จริยา ปัญญา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี

มาตรการ
มาตรการที่ 1 ให้ความสาคัญ
กับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง
โดยใช้กระบวนการและ
ช่องทางที่หลากหลายในการ
สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อระดม
ศักยภาพของศิษย์เก่าให้มา
สนับสนุนการดาเนินการต่างๆ
ของคณะ

โครงการคณะฯ
1.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคลากร

ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับความสาเร็จของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายวิชากา
การดาเนินงานตาม
โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคลากร

งบประมาณ
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