1

กลยุทธที่ 1 : สรางภาพลักษณดานวิชาการใหโดดเดน
เปาหมาย
เปาประสงคที่ 1
มีการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนใหมี
คุณภาพ (ตอ)

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

1. สรางระบบ
1. พัฒนาศักยภาพ
ประกันคุณภาพ อาจารยผูสอน
การเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

100

100

100

100

อาจารยผูสอนได
พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ทุกคน

อาจารยผูสอนมี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
สามารถเขียน
ประมวลผลรายวิชา
และวางแผนการสอน
ไดอยางเหมาะสม

2.มีรายวิชาที่จัดทําคลัง
ขอสอบ (วิชา)

-

4

10

20

3. เชิญผูเชี่ยวชาญตาง 3.จํานวนหลักสูตรที่มี
สถาบันหรือตาง
การเชิญผูเชี่ยวชาญตาง
ประเทศมารวม
สถาบัน หรือตาง
บรรยายในหลักสูตร ประเทศมาบรรยาย
ที่เปดสอน

-

10

10

10

มีขอสอบที่ผาน
ระบบคลังขอสอบ
ในแตละปตาม
เปาหมาย
มีนักศึกษาไดรับฟง
บรรยายจากผู
เชี่ยวชาญทุก
หลักสูตร

มีระบบประกัน
คุณภาพขอสอบที่มี
ความเที่ยงตรงใน
การวัดผลได
นักศึกษามีทักษะ
ความรูสามารถนําไป
ปรับใชในการเรียนให
สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

2.จัดทําระบบคลัง
ขอสอบ

1.รอยละของอาจารย
ผูสอนที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรม การพัฒนา
ศักยภาพ ในรูปแบบการ
ประชุม/อบรม / สัมมนา

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559 2560

2

เปาหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

เปาประสงคที่ 2 1. พัฒนาและ
มีหลักสูตรที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน

1.1 พัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของทองถิ่น และ
ตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559 2560

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)
-หลักสูตรมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
-มีจํานวนผูเรียนเลือก
เรียนมากขึ้น
-เสริมสรางความเขม
แข็งของการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ
หลักสูตรมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
-เสริมสรางความเขม
แข็งของการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ
หลักสุตรมีความเขม
แข็ง สอดคลองกับการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพ

จํานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

6

1

1

1

มีหลักสูตรใหมตาม
มาตรฐาน สกอ.
ทุกป ตามเปาหมาย

1.2 พัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

1

1

1

1

มีหลักสูตรใหมตาม
มาตรฐาน สกอ.
ทุกป ตามเปาหมาย

2. 1 ปรับปรุงหลักสูตร

จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับการ
ปรับปรุง

-

-

5

-

หลักสูตรไดรับการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานและ
เปาหมาย

ระดับปริญญาตรี

3

เปาหมาย

มาตรการ

เปาประสงคที่ 2 1. พัฒนาและ
มีหลักสูตรที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
2.2ปรับปรุงหลักสูตร

ตัวชี้วัด
จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับการ
ปรับปรุง

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559 2560

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)
หลักสุตรมีความเขม
แข็ง สอดคลองกับการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพ

-

-

-

1

หลักสูตรไดรับการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานและ
เปาหมาย
ทุกหลักสูตรไดสราง
ความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร จาก
หนวยงานภายนอก

ปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของทองถิ่น และ
ตลาดแรงงาน
(ตอ)

ระดับบัณฑิตศึกษา

3.การพัฒนาหลักสูตรจาก รอยละของหลักสูตร
ความรวมมือของ
ทีม่ ีความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก
สถานประกอบการ

100

100

100

100

2. ใชพื้นที่ในบึง
กะโล การเรียน
การสอน การทํา
วิจัย
และจัดเปนแหลง
เรียนรูของชุมชน
ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1. พัฒนาหลักสูตรสาขา 1. จํานวน หลักสูตร
พลังงาน และสิ่งแวดลอม
และสาธารณสุข ทั้งระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาโดยจัดการ
เรียนการสอนที่ตึก
พลังงานและสิ่งแวดลอม
และตึกสาธารณสุข ที่บึง
กะโล

-

2

2

2

หลักสุตรมีความเขม
แข็ง สอดคลองกับการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพ
หลักสูตรตองไดรับ -หลักสูตรมีความ
การรับรองมาตรฐาน สอดคลองกับการ
จากสกอ.
เปลี่ยนแปลงและ
สนองตอบตอความ
ตองการทองถิ่น
-มีจํานวนผูเรียนเลือก
เรียนมากขึ้น
-เสริมสรางความเขม
แข็งของการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ

4

เปาหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ 2 2. ใชพื้นที่ในบึง 2. วิจัย เชิงบูรณาการ
มีหลักสูตรที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน (ตอ)

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

1.จํานวนโครงการวิจัย
พลังงาน และสิ่งแวดลอม 2. จํานวนผลผลิต
แบบครบวงจร
3. สถานประกอบการ

2
2
2

3
3
3

4
4
4

4
4
4

-นักศึกษาไดรับ
ความรูทักษะเชิง
ปฏิบัติการ
- รายไดจากการ
ประกอบการ

-เสริมสรางความเขม
แข็งของการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ

3. ศูนย เรียนรูของชุมชน
ทางดานวิทยาศาสตร
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม และดาน
สาธารณสุข

1. ศูนยการเรียนรูชุมชน
2. จํานวนผูใชบริการ

2
60

4
80

4
100

4
100

- มีการบริการ
วิชาการแกชุมชน

-การบริการวิชาการ
สนองตอบตอความ
ตองการทองถิ่น

1.รอยละนักศึกษาที่
โดยสรางองค
นําเสนอผลงานทาง
นําเสนอผลงาน/เขารวม
ความรูพื้นฐาน
วิชาการของนักศึกษาหรือ การแขงขันทางวิชาการ
และประสบการณ เขารวมแขงขันทักษะทาง
เชิงปฏิบัติอยาง
วิชาการ
ตอเนื่อง (ตอ)

20

30

40

50

นักศึกษาไดเขารวม
นําเสนอผลงาน/การ
แขงขันทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ และ
ประสบการณ
นอกเหนือจากการ
เรียนในหองเรียน
ทุกป

นักศึกษานําความรูที่ได
ไปใชในการพัฒนางาน
และพัฒนาตนเองใน
การประกอบอาชีพได
อยางดี

กะโล การเรียน
การสอน การทํา
วิจัยและ จัดเปน
แหลงเรียนรูของ
ชุมชนทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี(ตอ)

เปาประสงคที่ 3 1. พัฒนานักศึกษา 1.การเขารวมหรือ
นักศึกษามีความรู
ทักษะ และ
ประสบการณเชิง
ปฏิบัติ มีความ
รับผิดชอบมี
คุณธรรม
จริยธรรม นําไปสู
การพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

5

เปาหมาย

มาตรการ

เปาประสงคที่ 3 2. สงเสริมและ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

1.จัดโครงการอบรมการ
นักศึกษามีความรู สนับสนุนการวิจัย เขียนวิทยานิพนธ และ
ในระดับปริญญา คัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน
ทักษะ และ
เพื่อสงเสริมการนําเสนอ
ประสบการณเชิง ตรี และบัณฑิต
ศึกษา
ผลงานในที่ประชุม
ปฏิบัติ มีความ
วิชาการ และตีพิมพใน
รับผิดชอบมี
วารสารระดับประเทศ
คุณธรรม
และนานาชาติ
จริยธรรม นําไปสู
การพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ

(ตอ)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

1.รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโท/
เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติ/นานาชาติ
ตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโท/เอก

20

30

40

50

2. จํานวนวิทยานิพนธ
และงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ

1

1

1

1

3. จํานวนครั้งที่จัด
อบรมการเขียน
วิทยานิพนธ

1

1

1

1

4.รอยละของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เขา
อบรม

80

85

90

95

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

- นักศึกษาไดรับ
การอบรมการเขียน
วิทยานิพนธและ
สามารถเขียน
วิทยานิพนธ และ
นําไปสูการตีพิมพ
เผยแพรใน
ระดับชาติและ
นานาชาติไดตาม
เปาหมาย

- มีบทความ
วิทยานิพนธปริญญา
โท/เอกที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติมากขึ้น
- นักศึกษาไดรับรางวัล
งานวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

6

กลยุทธที่ 2 : พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เปาหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559 2560

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

เปาประสงคที่ 1

1. สรางเครือขาย
ความรวมมือดาน
การวิจัย

1. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานวิจัยระหวาง
นักวิจัย กับชุมชนและ
หนวยงานภายนอก

1. จํานวนชุมชน/
หนวยงานภายนอกที่เขา
รวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

5

7

9

10

มีชุมชนและหนวยงาน
ภายนอก เขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนา
งานวิจัย ตามคา
เปาหมาย

ผลงานวิจัยของคณะ
มีคุณภาพสามารถ
พัฒนาทองถิ่นและ
นําไปสูการตีพิมพ
เผยแพรระดับชาติ
และนานาชาติได

เปาประสงคที่ 2

1. สรางบรรยากาศ
ทางวิชาการและวิจัย
เพื่อจูงใจให
บุคลากรทําวิจัยมาก
ขึ้น

1. จัดเวที/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิชาการและวิจัย
ระหวางบุคลากรสาย
วิชาการ

1.จํานวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิชาการและวิจัย
ระหวางบุคลากร

1

2

3

4

อาจารยเขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ
และวิจัยทุกป

2. รอยละของอาจารยที่
เขารวมกิจกรรม

30

40

50

60

มีอาจารยเขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ
และวิจัยตามเปาหมาย

มีบรรยากาศทาง
วิชาการที่ดีเอื้อตอการ
เรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งทาง
วิชาการและวิจัยโดย
บุคลากรมีการรวม
กลุมทําวิจัยมากขึ้น
มีบรรยากาศทาง
วิชาการที่ดีเอื้อตอการ
เรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งทาง
วิชาการและวิจัยโดย
บุคลากรมีการรวม
กลุมทําวิจัยมากขึ้น

สงเสริมและพัฒนา
หนวยวิจัยและ
เครือขายวิจัยเพื่อสราง
ความเขมแข็งดานวิจัย

สงเสริมและ
สนับสนุนใหมี
บรรยากาศทาง
วิชาการและวิจัย

7

เปาหมาย

มาตรการ

1. พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย เพื่อนําไปสู
มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและไดรับการ การผลิตงานวิจัยที่มี
ตีพิมพเผยแพรเปนที่ คุณภาพ
ยอมรับ สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน

เปาประสงคที่ 3

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยสูการ
ผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ

1. รอยละของอาจารยที่
เขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยตอ
อาจารยประจําทั้งหมด

70

75

80

85

2. รอยละของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารย
ประจํา

25

30

35

40

1. จํานวนโครงการวิจัย
ที่รวมมือกับชุมชนหรือ
หนวยงานภายนอก
เพิ่มขึ้น

4

4

4

4

- มีการทําวิจัยรวมกับ - มีผลงานวิจัยที่มี
ชุมชนและหนวยงาน คุณภาพ จากความ
ภายนอกมากทุกปตาม รวมมือกับชุมชน
จํานวนเปาหมาย

2. มีการนําผลงานวิจัย
ไปแกไขปญหาชุมชน
(ชิ้นงาน)

1

2

3

4

มีผลงานวิจัยที่นําไป
แกไขปญหาชุมชน
ตามเปาหมาย

2. สนับสนุนการทํา 1.โครงการวิจัย
วิจัยรวมกับชุมชน รวมมือกับชุมชนและ
และหนวยงาน
หนวยงานภายนอก
ภายนอกเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559 2560

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

มีนักวิจัยเขารวม
โครงการฯ เพื่อพัฒนา
ผลผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพตามเปาหมาย
ทุกป

- ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
และไดรับการตีพิมพ
เผยแพรทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
- อาจารยมีศักยภาพ
และประสบการณใน
การทําวิจัยมากขึ้น

- ชุมชนนําผลงานวิจัย
ไปแกไขปญหาชุมชน
ได
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เปาหมาย

มาตรการ

2. สนับสนุนการทํา
วิจัยรวมกับชุมชน
มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและไดรับการ และหนวยงาน
ตีพิมพเผยแพรเปนที่ ภายนอกเพื่อ
ตอบสนองความ
ยอมรับ สามารถ
ตองการของชุมชน
ตอบสนองความ
(ตอ)
ตองการของชุมชน
(ตอ)

เปาประสงคที่ 3

3. บูรณาการ
งานวิจัยเขากับการ
เรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
1. โครงการวิจัย
รวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานภายนอก
(ตอ)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

3.รอยละของอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัยจาก
- ภายในสถาบัน
- ภายนอกสถาบัน

4. จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัย/งานสรางสรรค
ภายในและภายนอก
สถาบันเฉลี่ยตอ
บุคลากร
1. นําผลงานวิจัยไปใช 1. จํานวนรายวิชาที่นํา
ในการเรียนการสอน ผลงานวิจัยเขากับการ
เรียนการสอน

10
3

15
5

20
7

25
9

30,000

40,000

50,000

60,000

4

4

4

4

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

- มีผลงานวิจัยที่ไดรับ
การถายทอดสูชุมชน
อยางตอเนื่อง

- ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับสามารถ
ตอบสนองและแกไข
ปญหาของชุมชนได

มีรายวิชาที่นํา
ผลงานวิจัยเขากับ
การเรียนการสอน
ทุกภาควิชา

มีงานวิจัย ที่มีคุณภาพ
เสริมสรางความเขม
แขงของกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ

9

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการที่ตอบสนองชุมชน
เปาหมาย
เปาประสงคที่ 1

มีการพัฒนางานวิจัย
สูการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน

มาตรการ
1.นําโครงการใน
พระราชดําริ และ
ผลงานวิจัยสูการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ตองการของ
ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
โครงการตามแนว
พระราชดําริ อาทิ
1. โครงการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซล
ในชุมชน
2. โครงการจัดฐานการ
เรียนรูเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
อนุรักษทรัพยากร
3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใช
พืชเศรษฐกิจในทองถิ่น
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.โครงการผลิตเครื่อง
กรองน้ําสะอาดใน
ครัวเรือน
5. โครงการอื่นๆ

ตัวชี้วัด
1.จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่มีการ
พัฒนางานวิจัยสูการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
1

2

3

4

ผลผลิต
(output)
มีโครงการบริการ
วิชาการที่มีการ
พัฒนางานวิจัยสู
การบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน
ตามเปาหมาย

ผลลัพธ
(outcome)
ชุมชนนําผลงานวิจัย
และบริการวิชาการไป
แกไขปญหาไดและ
ไดรับประโยชนจาก
งานบริการวิชาการ
สามารถตอบสนอง
ความตองการไดอยาง
แทจริง
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เปาหมาย

มาตรการ

2. สรางเครือขาย
มีการพัฒนางานวิจัย ความรวมมือในงาน
สูการบริการวิชาการ บริการวิชาการกับ
ที่ตอบสนองความ ชุมชนหนวยงาน
ตองการของชุมชน ภายนอกและ
ภาคเอกชน
(ตอ)
3.มีการบูรณาการ
องคความรูที่ไดจาก
การบริการวิชาการ
สูการเรียนการสอน

เปาประสงคที่ 1

เปาประสงคที่ 2
รวมสืบสานภูมิ
ปญญาชุมชน

1. พัฒนาองคความรู
และบูรณาการ
ผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
เชื่อมโยงกับภูมิ
ปญญา
ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
1. โครงการความ
รวมมือดานบริการ
วิชาการกับชุมชน
หนวยงานภายนอก
และภาคเอกชน
1.บูรณาการองคความรู
ที่ไดจากการบริการ
วิชาการสูการเรียนการ
สอน
โครงการสืบสานภูมิ
ปญญาชุมชน อาทิ
1.โครงการภูมิปญญา
ทองถิ่นกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
2. โครงการภูมิปญญา
ไทยกับทองถิ่น
3. โครงการสังเคราะห
ความรูวิทยาศาสตรกับ
การอนุรักษพลังงาน
4.โครงการอื่นๆ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557 2558 2559 2560

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

มีเครือขายความ
รวมมือดานบริการ
วิชาการกับชุมชน
และหนวยงาน
ภายนอกตามเปาหมาย

เสริมสรางความเขม
แขงทางวิชาการและ
กระบวนการบริการ
วิชาการแกชุมชน

1. จํานวนเครือขาย
ความรวมมือดาน
บริการวิชาการ(ชุมชน)
2. จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่รวมกับ
ภายนอก
1.จํานวนรายวิชาที่นํา
องคความรูจากการ
บริการวิชาการสูการ
เรียนการสอน

1

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

มีรายวิชาที่นําองค
ความรูในการบริการ
วิชาการสูการเรียนการ
สอนตามเปาหมาย

มีกระบวนการเรียน
การสอนที่นําไปสูการ
ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ

1. จํานวนโครงการวิจัย
และบริการวิชาการที่
พัฒนาองคความรูและ
ตอยอดภูมิปญญาชุมชน

4

4

4

4

มีผลงานวิจัยที่
พัฒนาองคความรู
และตอยอดภูมิ
ปญญาชุมชนตาม
เปาหมาย

มีการสืบทอดภูมิ
ปญญาชุมชนเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสราง
มูลคาได

2. มีผลงานหรือชิ้นงาน
การพัฒนาองคความรู
และสรางมาตรฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

1

1

1

1
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กลยุทธที่ 4 : สืบสานและอนุรักษการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมาย
เปาประสงคที่ 1

สืบสาน อนุรักษและ
ธํารงไวซึ่งการทํานุ
บํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ตลอดจน
วิถีชีวิต ประเพณีและ
คานิยมอันดีงาม

มาตรการ
1.จัดกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุง
ศิลปและ
วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
1.โครงการ/กิจกรรม
อนุรักษดานการทํานุ
บํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของ
สําหรับบุคลากรและ
นักศึกษา

2.โครงการสงเสริม
ประเพณีทําบุญในวัน
สําคัญตางๆ

ตัวชี้วัด
1.โครงการ/กิจกรรม
ดานการสืบสานอนุรักษ
และทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม
2.รอยละของบุคลากรที่
เขารวมโครงการ/
กิจกรรมดานการทํานุ
บํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
3.รอยละของนักศึกษาที่
เขา
รวมโครงการ/กิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
1.จํานวนโครงการ
สงเสริมประเพณีทําบุญ
2.รอยละของบุคลากร
ที่เขารวมโครงการ

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
5

5

5

5

80

80

80

80

80

80

80

80

1

1

1

1

80

80

80

80

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมอนุรักษ
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต
โดยบุคลากรและ
นักศึกษาไดเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ดังกลาวเพื่อใหมี
ความตระหนักและรู
ถึงคุณคาของศิลป
และวัฒนธรรมอัน
เปนรากฐานของวิถี
ชีวิตอันดีงามตาม
จํานวนโครงการ
เปาหมาย

ไดอนุรักษและธํารง
ไวซึ่งการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม
ตลอดจนวิถีชีวิต
ประเพณีและคานิยม
อันดีงามโดยบุคลากร
และนักศึกษา
ตระหนักและรูคุณคา
เกิดความซาบซึ้งและ
มีสุนทรียะตอ
ศิลปวัฒนธรรมอัน
เปนรากฐานของวิถี
ชีวิตสามารถนําไปใช
เปนเครื่องจรรโลง
จิตใจและความดีงาม
ในการดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันและการ
ประกอบอาชีพไดเปน
อยางดี
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เปาหมาย
เปาประสงคที่ 2

สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาดาน
คุณธรรมจริยธรรม

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

1.จัดกิจกรรม
1.โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมและ
พัฒนา คุณธรรม
พัฒนานักศึกษา จริยธรรมของนักศึกษา
ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

2. โครงการยกยองให
รางวัลเชิดชูเกียรติดาน
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

1.จํานวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม

2

2

2

2

2.รอยละของนักศึกษาที่
ไดเขารวมกิจกรรม/
โครงการ

80

85

90

95

1. มีนักศึกษาไดรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติดาน
คุณธรรมจริยธรรม

2

2

2

2

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม โดย
นักศึกษาไดเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ดังกลาว ตามเปาหมาย
และมีความตระหนัก
รูถึงคุณคาของศิลป
และวัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
อันเปนรากฐานของวิถี
ชีวิตอันดีงาม และมี
นักศึกษาที่เหมาะสม
ไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรติดานคุณธรรม
จริยธรรม

นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
นําไปใชเปนเครื่อง
จรรโลงจิตใจและ
ความดีงามและพรอม
ที่จะเปนบัณฑิตที่ดี
สามารถดํารงชีวิตใน
สังคมและประกอบ
อาชีพรับใชสังคมได
อยางยั่งยืน
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เปาหมาย
เปาประสงคที่ 3

บูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมเขากับการ
จัดการเรียนการสอน

มาตรการ
1.นํางานดานทํานุ
บํารุงศิลป
วัฒนธรรมไป
ผสมผสานเปน
สวนหนึ่งใน
รายวิชาของ
กิจกรรมการเรียน
การสอน

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
1.จัดการเรียนการสอน
โดยนํางานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปนสวนหนึ่งใน
รายวิชา

ตัวชี้วัด
1.มีรายวิชาที่นํางาน
ดานทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมไปผสม
ผสานเปนสวนหนึ่งของ
รายวิชาในกิจกรรมการ
เรียนการสอน

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
10

10

10

10

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

มีการนํางานดาน
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมไป
ผสมผสานเปนสวน
หนึ่งในรายวิชาของ
กิจกรรมการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร

นักศึกษาตระหนัก
และรูคุณคา เกิดความ
ซาบซึ้งและมี
สุนทรียะ
ตอศิลปวัฒนธรรมอัน
เปนรากฐานของวิถี
ชีวิตสามารถนําไปใช
เปนเครื่องจรรโลง
จิตใจและความดีงาม
ในการดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันและการ
ประกอบอาชีพไดเปน
อยางดี
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กลยุทธที่ 5 : พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมาย

กลยุทธ

1. ปรับปรุงและ
มีระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
ที่มีประสิทธิภาพเกิด บริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
เพื่อความ
พรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

เปาประสงคที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
1. โครงการปรับปรุง
โครงสรางองคกรและ
และพัฒนารูปแบบและ
ระบบบริหารจัดการ
แบบรวมบริการ
ประสานภารกิจของ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

ผลผลิต
(output)

1.มีการปรับปรุง
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ -มีโครงสรางองคกร
โครงสรางองคกรให
ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง รูปแบบและระบบ
สามารถรองรับการรวม
ฯ
ฯ
ฯ
ฯ
บริหารงานที่มี
บริการประสานภารกิจ
ประสิทธิภาพ
ของคณะวิทยาศาสตร
คลองตัวและเอื้อตอ
และเทคโนโลยี
การดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและ
2. รอยละความสําเร็จ
70
80
90
100
เทคโนโลยี
ของการจัดรูปแบบและ
-มีการดําเนินงาน
ระบบบริหารจัดการ
ตามรูปแบบและ
แบบรวมบริการ
ระบบบริหารงาน
ประสานภารกิจ
แบบรวมบริการ
3. รอยละของการ
60
70
80
100
ประสานภารกิจ
ดําเนินงานตามรูปแบบ
-ระบบงานเอื้อตอ
และระบบบริหาร
การดําเนินงานทุก
จัดการแบบรวมบริการ
ภารกิจใหสัมฤทธิ์ผล
ประสานภารกิจ
4. มีการประเมินผล
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ -เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานแบบรวม ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน การบริการสราง
การทํางานแบบรวม
บริการประสานภารกิจ
ผล
ผล
ผล
ผล
ศูนย

ผลลัพธ
(outcome)
-การบริหารจัดการมี
ความชัดเจนคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
-ลดความซ้ําซอนของ
งาน ลดขั้นตอนและ
เวลาในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสามารถลด
งบประมาณลงได
-ลดภาระงานบริหาร
ของภาควิชาโดย
ภาควิชาสามารถ
ดําเนินงานวิชาการได
อยางเต็มที่มากขึ้น
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เปาหมาย

กลยุทธ

1. ปรับปรุงและ
มีระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
ที่มีประสิทธิภาพเกิด บริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (ตอ)
เพื่อความพรอม
ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

เปาประสงคที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
2. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร

ตัวชี้วัด
1. มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

มีระบบ
สารสน
เทศเพื่อ
การ
บริหาร
จัดการ

มีระบบ
สารสน
เทศเพื่อ
การ
บริหาร
จัดการ

มีระบบ
สารสน
เทศเพื่อ
การ
บริหาร
จัดการ

มีระบบ
สารสน
เทศเพื่อ
การ
บริหาร
จัดการ

2. จํานวนฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการ

6

7

8

9

มีการ
ประเมิน
ประสิทธิ
ภาพและ
ความ
ปลอดภัย
ของระบบ
ฐานขอมูล

มีการ
ประเมิน
ประสิทธิ
ภาพและ
ความ
ปลอดภัย
ของระบบ
ฐานขอมูล

มีการ
ประเมิน
ประสิทธิ
ภาพและ
ความ
ปลอดภัย
ของระบบ
ฐานขอมูล

มีการ
ประเมิน
ประสิทธิ
ภาพและ
ความ
ปลอดภัย
ของระบบ
ฐานขอมูล

60

100

100

100

3. มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล

3. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการ
รับ-สงเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

1.รอยละของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใช
ระบบ รับ-สงเอกสาร
แบบอิเล็กทรอนิกส

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

-มีระบบสารสนเทศ
และระบบ
ฐานขอมูล
ใชดําเนินงานเพื่อ
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
-มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล

-ระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานขอมูลมีความ
พรอมรองรับทุกภารกิจ
หนวยงานนํามาใช
ปฏิบัติงานเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ผูบริหาร
ใชเปนขอมูลในการ
บริหารและตัดสินใจ
-หนวยงานสามารถ
ใชระบบฐานขอมูล
สารสนเทศไดอยาง
ปลอดภัยไมเกิดปญหา
และอุปสรรค
-ทุกหนวยงานภายใน
คณะ มีการใชระบบ
รับ-สงเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส
- มีความคลองตัว
สะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดทรัพยากร
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เปาหมาย

กลยุทธ

1. ปรับปรุงและ
มีระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
ที่มีประสิทธิภาพเกิด บริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (ตอ)
เพื่อความ
พรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

เปาประสงคที่ 1

2. กําหนดให
บุคลากรสังกัด
สํานักงาน
เลขานุการ
สามารถทํางาน
แทนกันได

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

3. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการ
รับ-สงเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส (ตอ)

2. รอยละของ
งบประมาณคากระดาษ
ถายเอกสารลดลง
(เทียบกับปที่ผานมา)

20

30

40

50

4. โครงการจัดทําผัง
งานการปฏิบัติงาน
บริหารและบริการ
(Flow Chart) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลด
เวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1. รอยละของงาน
บริหารและบริการที่มี
ผังงาน (Flow Chart)
2. จํานวนงานบริหาร
และบริการที่สามารถ
ลดเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได

60

80

90

100

3

4

5

6

1. กําหนดจํานวนงาน
บริหารและบริการที่จะ
ใหบุคลากรทํางานแทน
กันได

1. จํานวนงานบริหาร
และบริการที่บุคลากร
สามารถทํางานแทนกัน
ได

3

4

5

6

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

-มีระบบรับ-สง
เอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกสที่
เสถียรและมี
ประสิทธิภาพ
-มีผังงานการ
ปฏิบัติงานบริหาร
และบริการ
(Flow Chart) ที่
ชัดเจน คลองตัว
และไมซ้ําซอน

ทุกหนวยงานภายใน
คณะฯมีการใชระบบ
รับ-สงเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส มี
ความคลองตัว สะดวก
รวดเร็วและ ประหยัด
ทรัพยากร
-บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามผังงาน อยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจและสรางความ
ชัดเจนกับผูติดตองาน

มีงานบริหารและ
บริการที่บุคลากร
สามารถทํางานแทน
กันได

บุคลากรสังกัด
สํานักงานเลขานุการ
ทุกคนสามารถทํางาน
แทนกันได
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เปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)
บุคลากรสังกัด
สํานักงานเลขานุการ
ทุกคนสามารถทํางาน
แทนกันได (งาน
บริหารและบริการที่
กําหนดไว) ทําใหการ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ สราง
ความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการ
มีการใชทรัพยากร
รวมกัน สามารถรองรับ
ทุกภารกิจไดอยาง
สะดวกคลองตัวมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล และ
ประหยัดงบประมาณ
ได

2. กําหนดให
มีระบบบริหารจัดการ บุคลากรสังกัด
ที่มีประสิทธิภาพเกิด สํานักงาน
เลขานุการสามารถ
ประสิทธิผล (ตอ)
ทํางานแทนกันได
(งานบริหาร/
บริการ)
(ตอ)

2. จัดเวทีหรือกิจกรรม
ใหบุคลากรถายทอด
ความรูและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดให
มีการทํางานแทนกันได

1. รอยละของ
บุคลากร
สังกัดสํานักงาน
เลขานุการสามารถ
ทํางานแทนกันได
(งานบริหารและ
บริการที่กําหนดไว)

80

85

90

95

มีจํานวนงานบริหาร
และบริการที่
บุคลากรสามารถ
ทํางานแทนกันได

3. สรางระบบการ
บริหารจัดการการ
ใชทรัพยากร
รวมกัน

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการการใช
ทรัพยากรรวมกัน

1. มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการการใช
ทรัพยากรรวมกัน

1

1

1

1

มีระบบ
การ
บริหาร
จัดการการ
ใช
ทรัพยากร
รวมกัน

มีระบบ
การบริหาร
จัดการการ
ใช
ทรัพยากร
รวมกัน

มีระบบ
การ
บริหาร
จัดการการ
ใช
ทรัพยากร
รวมกัน

มีระบบ
การ
บริหาร
จัดการการ
ใช
ทรัพยากร
รวมกัน

มีระบบการบริหาร
จัดการการใช
ทรัพยากรรวมกัน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงคที่ 1

2. จัดระบบการบริหาร 2. มีระบบการบริหาร
จัดการการใชทรัพยากร จัดการการใช
รวมกัน
ทรัพยากร
รวมกัน
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เปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557 2558 2559 2560

4. สรางระบบ
มีระบบบริหารจัดการ สนับสนุนและ
ที่มีประสิทธิภาพเกิด สงเสริมภารกิจหลัก
ของคณะใหมีความ
ประสิทธิผล (ตอ)
คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ

1. จัดระบบสนับสนุน
และสงเสริมภารกิจหลัก
ไดแก งานการเรียน
การสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ
- จัดบุคลากรสาย
สนับสนุนรับผิดชอบ
ประสานงานโดยเฉพาะ
- จัดครุภัณฑเครื่องมือ
สนับสนุน

1. มีบุคลากรสาย
สนับสนุนรับผิดชอบ
ประสานงานโดยตรง

มีบุคลากร
สาย
สนับสนุน
รับผิดชอบ
ประสาน
งาน
โดยตรง

มีบุคลากร
สาย
สนับสนุน
รับผิดชอบ
ประสาน
งาน
โดยตรง

มีบุคลากร
สาย
สนับสนุน
รับผิดชอบ
ประสาน
งาน
โดยตรง

มีบุคลากร
สาย
สนับสนุน
รับผิดชอบ
ประสาน
งาน
โดยตรง

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

3.00

3.50

4.00

4.50

1.พัฒนาระบบการ
คณะวิทยาศาสตรและ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหเปนวัฒนธรรม
เทคโนโลยีฯเปน
องคกรแหงการเรียนรู องคกร
อยางยั่งยืน

1.จัดเวทีหรือกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรสายวิชาการ

1. จํานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรสายวิชาการ

1

2

3

4

2. รอยละของบุคลากร
สายวิชาการที่เขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูตอบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด

60

65

70

75

เปาประสงคที่ 1

เปาประสงคที่ 2

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

มีระบบการสนับสนุน
และสงเสริมภารกิจ
หลักของคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีฯ

ทุกภารกิจสามารถรับ
บริการจากหนวย
สนับสนุนไดอยาง
คลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ ชวยลด
ภาระงานประสาน
ของอาจารยในการ
ดําเนินงานไดและ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ

-บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน
-เปนการเพิ่มโอกาส
การเรียนรูของ
บุคลากร

บุคลากรมีการนําเอา
ความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูมา
ตอยอดและปรับใชให
เกิดประโยชนในการ
พัฒนางานและพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพ
มากขึ้น
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เปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

1.พัฒนาระบบการ
คณะวิทยาศาสตรและ แลกเปลี่ยนเรียนรูให
เปนวัฒนธรรมองคกร
เทคโนโลยีฯเปน
องคกรแหงการเรียนรู (ตอ)
อยางยั่งยืน
(ตอ)

2.จัดเวทีหรือกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรสายสนับสนุน

2.จัดใหมีการถายทอด
องคความรู ทักษะหรือ
ประสบการณ
ระหวางบุคลากรที่ได
จากการไปเขารวม
ฝกอบรม สัมมนา

1.จัดเวทีการถายทอด
องคความรู ทักษะหรือ
ประสบการณระหวาง
บุคลากรที่ไดจากเขา
รวมฝกอบรมสัมมนา
(เฉพาะสายสนับสนุน)

1.พัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง

1.จัดทําแผนพัฒนา
1.มีแผนการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
และสายสนับสนุน

เปาประสงคที่ 2

เปาประสงคที่ 3

มีการพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณภาพ มีความ
พรอมในการปฏิบัติ
งาน

1.จํานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรสายสนับสนุน
2.รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูตอบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด
1.รอยละของบุคลากรที่
ถายทอดองคความรู
ทักษะหรือ
ประสบการณ
ที่ไดจากการไปเขารวม
ฝกอบรม สัมมนา
(เฉพาะสายสนับสนุน)

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557 2558 2559 2560
1

2

3

4

70

75

80

85

80

85

90

95

1

1

1

1

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

-บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน
-เปนการเพิ่มโอกาส
การเรียนรูของ
บุคลากร

บุคลากรมีการนําเอา
ความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูมา
ตอยอดและปรับใชให
เกิดประโยชนในการ
พัฒนางานและพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพ
มากขึ้น
บุคลากรนําความรู ผูรวมงานที่ไดรับ
ทักษะประสบการณ ความรูใหม สามารถ
ที่ไดรับจากการ
นําไปปรับใชในการ
อบรม สัมมนา มา ทํางานเกิดประโยชน
ถายทอดใหกับ
และเกิดการพัฒนา
ผูรวมงานอื่น ๆ
งานและพัฒนาตนเอง
ไดแผนการพัฒนา
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ

แผนพัฒนาบุคลากร
ถูกนําไปใชในการ
พัฒนาบุคลากรอยาง
มีทิศทางและตอเนื่อง
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เปาหมาย
เปาประสงคที่ 3

มีการพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณภาพ มีความ
พรอมในการปฏิบัติงานและมีความกาวหนาในอาชีพ
(ตอ)

กลยุทธ
1.พัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)
1.สนับสนุน
งบประมาณสําหรับ
พัฒนาบุคลากร

2.โครงการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557 2558 2559 2560

1.งบประมาณสําหรับ
การพัฒนาศักยภาพ
ตนเองภายในประเทศ
หรือตางประเทศ
(ตอคน)
บุคลากรสายวิชาการ

8000

8000

10,000

10,000

บุคลากรสายสนับสนุน

4000

4000

4000

4000

2. รอยละของอาจารย
ที่นําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งภายใน
ประเทศ หรือ
ตางประเทศ
1.จํานวนโครงการ
ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศหรือตาง
ประเทศ
2.รอยละของบุคลากร
ที่เขารวมโครงการ
ศึกษาดูงาน

10

15

20

25

1

1

1

1

50

50

50

50

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาเพิ่มพูน
ความรู ทักษะและ
ประสบการณ
อยางตอเนื่องทุกคน

บุคลากรนําองค
ความรูมาตอยอดและ
ปรับใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
และสรางความ
เขมแข็งในงานวิชาการงานการเรียนการ
สอนและการพัฒนา
ตนเอง นําไปสูการ
พัฒนาองคกรอยาง
ยั่งยืน

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาโดยศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูนอกสถานที่
ทั้งในและตาง
ประเทศตามจํานวน
เปาหมาย

บุคลากรนําองค
ความรูที่ไดรับและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนางานใหมี
คุณภาพและพัฒนา
ตนเอง
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เปาหมาย
เปาประสงคที่ 3

มีการพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณภาพ มีความ
พรอมในการปฏิบัติงานและมีความกาวหนาในอาชีพ
(ตอ)

กลยุทธ
1.พัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557 2558 2559 2560

ผลผลิต
(output)

3.โครงการพัฒนา
บุคลากรสูตําแหนงทาง
วิชาการ ผศ./รศ./ศ.

1. รอยละของอาจารย
ที่มีตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

5

6

7

8

มีอาจารยไดรับ
ตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
ตามเปาหมาย

4.โครงการพัฒนา
คุณวุฒิบุคลากร
สายวิชาการสูระดับ
ปริญญาเอก

1. รอยละของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา

5

6

7

8

มีอาจารยที่ไดรับ
คุณวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นตาม
เปาหมาย

5. บุคลากรไดรับการ
ยกยอง เปนกรรมการ
ทางวิชาชีพ /ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ/
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก

รอยละของอาจารย
ที่ไดรับการยกยองเปน
กรรมการภายนอก

3

4

5

6

มีอาจารยไดรับการ
ยกยองเปนคณะ
กรรมการทาง
วิชาการ วิชาชีพ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยตาม
จํานวนเปาหมาย

ผลลัพธ
(outcome)
คณะมีศักยภาพดาน
บุคลากรเพิ่มมากขึ้น
เมื่อมีอาจารยที่ไดรับ
คุณวุฒิระดับปริญญา
เอก และมีตําแหนงทาง
วิชาการสูงขึ้น

คณะมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพ เปนที่ยอมรับ
จากหนวยงานภายนอก
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เปาหมาย
เปาประสงคที่ 3

มีการพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณภาพ มีความ
พรอมในการปฏิบัติงานและมีความกาวหนาในอาชีพ(ตอ)

กลยุทธ
2.ปรับระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานของ
บุคลากรใหรัดกุมและ
เนนสรางแรงจูงใจ

1.ประชาสัมพันธเชิง
รุกแนะนําหลักสูตรที่
ประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและ เปดสอนและเผยแพร
กิจกรรม ผลงานของ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและ
ใหเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะ เทคโนโลยี
กลุมเปาหมาย
นําไปสูการเพิ่ม
จํานวนผูเรียน

เปาประสงคที่ 4

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

1.ปรับระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานของ
บุคลากรใหรัดกุม

1.มีระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรที่
รัดกุม (ระบบ)

1

1

1

1

มีระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร
ที่รัดกุม

1. จัดโครงการ Open
House

1. จํานวนโครงการ
Open House

1

1

1

1

2. จํานวน
กลุมเปาหมาย (คน)

500

500

500

500

1. จํานวนโครงการ

1

1

1

1

-มีการประชาสัมพันธ -คณะวิทยาศาสตรและ
คณะอยางทั่วถึง ทุกป เทคโนโลยีเปน
ที่รูจักอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะกลุมนักเรียน
เปาหมายสงผลใหมี
นักเรียนเขาศึกษาตอใน
คณะฯเพิ่มขึ้น
-โครงการบริการวิชาที่
หารายไดเปนที่รูจัก
แพรหลายในกลุม
หนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
นําไปสูการบริการ
วิชาการที่สรางรายได
ใหกับคณะได

2. โครงการ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อชุมชน
(จัดรายการวิทยุ)

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557 2558 2559 2560

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)
มีการประเมิน
บุคลากรอยางเปน
ธรรม
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เปาหมาย

กลยุทธ

1.ประชาสัมพันธเชิง
รุกแนะนําหลักสูตรที่
ประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและ เปดสอนและเผยแพร
กิจกรรม ผลงานของ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและ
ใหเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะ เทคโนโลยี (ตอ)
กลุมเปาหมาย
นําไปสูการเพิ่ม
จํานวนผูเรียน (ตอ)

เปาประสงคที่ 4

เปาประสงคที่ 5

แสวงหารายไดจาก
แหลงตาง ๆ
นอกเหนือจาก
งบประมาณเพื่อ
การพัฒนาและการ
พึ่งพาตนเองดาน
งบประมาณ

1. จัดหารายไดจาก
แหลงตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
นอกเหนือจาก
งบประมาณปกติ

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557 2558 2559 2560

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ
(outcome)

3. พัฒนาเว็บไซตคณะ
วิทยาศาสตร โดย
-ปรับปรุงรูปแบบและ
เมนูหลัก
-ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน
-ปรับปรุงสวนอื่น ๆ

1. มีการพัฒนา
เว็บไซตคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยี อยาง
ตอเนื่อง
จํานวนครั้ง/เดือน

4

4

4

4

เวปไซดของคณะมี
ผูรับบริการสามารถใช
ขอมูลเปนปจจุบันมี บริการขอมูลได
รูปแบบที่ทันสมัย
ถูกตองเปนปจจุบัน
โดยไดรับการ
ปรับปรุงทุกเดือนตาม
เปาหมาย

4.จัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

1. มีแผนการ
ประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1

1

1

1

คณะมีแผนการ
ประชาสัมพันธที่
ตอเนื่อง และพัฒนา
ปรับปรุงทุกป

ผูรับบริการสามารถ
รับรูขอมูลแผนการ
ดําเนินงานของคณะ
ไดอยางตอเนื่องและ
ถูกตองเสมอ

1.จัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
จัดหารายไดของคณะฯ

1. มีคณะทํางานเพื่อ
จัดหารายไดของคณะ

1

1

1

1

-มีคณะทํางานเพื่อ
การจัดหารายได
-มีระบบและแผนการ
จัดหารายไดที่ชัดเจน
-มีรายไดเกิดขึ้นจาก
การบริหารทรัพยากร
และจัดการโครงการ
ตางๆตามเปาหมายที่
กําหนดไว

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมี
เงินรายไดเพิ่มขึ้นจาก
งบประมาณปกติ
สามารถพึ่งพาตนเอง
ดานงบประมาณไดอีก
ทางหนึ่ง เอื้อตอการ
สงเสริมสนับสนุนทุก
ภารกิจของคณะ

24

เปาหมาย
เปาประสงคที่ 5

แสวงหารายไดจาก
แหลงตาง ๆ
นอกเหนือจาก
งบประมาณเพื่อ
การพัฒนาและการ
พึ่งพาตนเองดาน
งบประมาณ (ตอ)

กลยุทธ
1. จัดหารายไดจาก
แหลงตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
นอกเหนือจาก
งบประมาณปกติ
(ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
(บางสวน)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปงบประมาณ
2557 2558 2559 2560

2.จัดระบบการจัดหา
รายได

1. มีระบบการจัดหา
รายได

1

1

1

1

3.จัดทําแผนการจัดหา
รายไดจากแหลงตางๆ

1. มีแผนการจัดหา
รายไดจากแหลงตางๆ

1

1

1

1

ผลผลิต
(output)
-มีคณะทํางานเพื่อ
การจัดหารายได
-มีระบบและแผนการ
จัดหารายไดที่ชัดเจน
-มีรายไดเกิดขึ้นจาก
การบริหารทรัพยากร
และจัดการโครงการ
ตางๆตามเปาหมายที่
กําหนดไว

ผลลัพธ
(outcome)
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมี
เงินรายไดเพิ่มขึ้นจาก
งบประมาณปกติ
สามารถพึ่งพาตนเอง
ดานงบประมาณไดอีก
ทางหนึ่ง เอื้อตอการ
สงเสริมสนับสนุนทุก
ภารกิจของคณะ

