แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)

แผนกงานนโยบายและแผนหนวยงาน
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บทนํา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 เปนแผนซึ่งเกิดจากการประชุมหนวยงานตาง ๆ ในคณะ โดยการนําขอมูล
ทั้งหมดที่ไดมาสรุป วิเคราะหและสังเคราะห ที่มีเหตุผลในเชิงระบบเขาสูกระบวนการของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ รวมไปถึง เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดเตรียมงบประมาณแบบมุงเนนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ ที่มุงเนนใหจัดการศึกษาและการบริหารจัดการกอเกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคณะ จึ ง เป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สอดคล อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและ กลไก
การดําเนินงาน ควบคุม ตรวจสอบคาเปาหมายของตัวชี้วัด โดยคณะไดจัดทําแนวทางการพัฒนาคณะ วิเคราะหสถานการณ ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การนําประเด็นยุทธศาสตรของคณะไปสูการปฏิบัติ มีกลยุทธและโครงการหรือกิจกรรมมีคาเป าหมายของตัวชี้วัดในแตละโครงการหรือ
กิจกรรมที่ชัดเจน
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แนวทางการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อใหการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร บรรลุตามวิสัยทัศน และกรอบนโยบายหลักที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาคณะ คณะไดกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจหลักทั้ง 5 ดานของคณะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทุก ๆ ดาน ดังนี้
1. ดานวิชาการ
2. ดานการพัฒนาบุคลากร
3. ดานวิจัยและนวัตกรรม
4. ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. ดานการบริหารและการจัดการ
7. ดานการพัฒนานักศึกษา
8. ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคาร สิง่ กอสราง ครุภัณฑ และยานพาหนะ
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SWOT ANALYSIS
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานอาหารและพลังงานซึ่งเปนวิกฤต
ของโลกในอนาคต
2. บุคลากรมีคุณวุฒิและศักยภาพในการทําการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม
และการเรียนการสอน
3. มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยชั้นสูง
4. มีสถานฝกประสบการณที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ
5. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่นทั้งระดับภายใน
และภายนอกประเทศ
โอกาส (Opportunities)
1. เกิดวิกฤตทางดานอาหารและพลังงานของโลกในปจจุบันและอนาคต
2. นโยบายของรัฐบาลใหการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. ตั้งอยูในภูมิศาสตรของประตูสูอินโดจีนสามารถสรางเครือขายความรวมมือ
ดานศิลปวัฒนธรรม การคา การศึกษา เศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค
แถบนี้ได
4. รัฐบาลใหการสนับสนุน มหาวิทยาลัยจัดตั้งใหม

จุดออน (Weaknesses)
1.
2.
3.
4.

นักศึกษามีจํานวนนอย
บุคลากรทํางานหลายหนาที่เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนมีไมเพียงพอ
เทคโนโลยีทางการสารสนเทศและสื่อสารไมเพียงพอ
งบประมาณโดยเฉพาะงบเงินรายไดไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ

อุปสรรค (Threats)
1. คานิยมในการศึกษาทางดานการเกษตรลดลง
2. มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่หลายแหงที่เปดทําการเรียนการ
สอนในหลักสูตรที่คลายคลึงกัน
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ปณิธาน (Determination)

รูหนาที่ สามัคคี มีคุณธรรม มุงมั่นพัฒนางาน บูรณาการเพื่อสวนรวม

วิสัยทัศน (Vision)

มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยีการเกษตร
บนพื้นฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ดวยการวิจัย และบริการวิชาการ

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรุและทักษะวิชาชีพมีแนวคิดเชิงประกอบการ
2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและระดับชาติ
3. มีงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่น
4. มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
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การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรในระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ประเทศ

2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

1. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
3. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีความเขมแข็ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2. สรางคนดี คนเกง ที่มีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีความเขมแข็ง

2. สรางคนดี คนเกง ที่มีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ
ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

5. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศ ใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
4. สงเสริมและสนับสนุนดานการวิจัย ถายทอดองคความรู และถายทอดเทคโนโลยี
3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่ไดมาตรฐาน เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย
3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่ไดมาตรฐาน เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย

คนไทยทุกกลุมทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปน แหลงการศึกษา ดา น
วิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ที่มีความเขมแข็ง ดานวิชาการ เปน
ที่พึ่งของประชาชน ในทุกพื้นที่ ใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
2. ผลิต บัณ ฑิต ทางวิ ชาชีพ ที่ มีค วามสามารถ ในการใช เทคโนโลยี มี
คุณภาพ และปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปน แหลงการศึกษา ดา น
วิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ที่มีความเขมแข็ง ดานวิชาการ เปน
ที่พึ่งของประชาชน ในทุกพื้นที่ ใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
2. ผลิต บัณ ฑิต ทางวิ ชาชีพ ที่ มีค วามสามารถ ในการใช เทคโนโลยี มี
คุณภาพ และปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการ ให ส ามารถนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ

3. ประชาชนมีศักยภาพ ในการสรางงานดานวิชาชีพดานเทคโนโลยีที่
สามารถแขงขันได
3. ประชาชนมีศักยภาพ ในการสรางงานดานวิชาชีพดานเทคโนโลยีที่
สามารถแขงขันได
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การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีความเขมแข็ง

กลยุทธ (หลัก)
1. สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนไดรับการพัฒนาความรูไปสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governances)
4. สงเสริมการสรางงานอาชีพ การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนและสังคมผูประกอบการ

เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มี
ความเขมแข็งดานวิชาการ เปนที่พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที่ ใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต

โครงการ/กิจกรรม (หลัก)
1. โครงการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ (Center of excellence t : COE) ที่หลากหลาย
3. โครงการใชทรัพยากรของหนวยงานภายในและภายนอกรวมกัน
4. โครงการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกประชาชนในสังคม
5. โครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับอาชีวศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
6. โครงการความรวมมือในการสรางมาตรฐานหลักสูตรตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
7. โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูที่สําคัญของนักศึกษา
8. โครงการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
9. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยเนนสมรรถนะ ความรู ความสามารถและทักษะ
10. โครงการพัฒนาบุคลากรดวยระบบธรรมาภิบาล
11. โครงการสํารวจความตองการการบริการทางวิชาการของชุมชนทองถิ่นและสถานประกอบการ
12. โครงการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปถายทอดเปนเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคมทองถิ่น
13. โครงการความรวมมือทางดานวิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและตางประเทศ
14. โครงการรอยตอการศึกษากับหนวยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา/วิทยาลัยชุมชน
15. โครงการเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน/องคการทองถิ่น

8
ตัวชี้วัด (KPI)
1. รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา TQF ที่ สกอ.กําหนดแลว
2. จํานวนหลักสูตรการสรางผูประกอบการและการสรางโอกาสความเสมอภาค
3. รอยละของหลักสูตรที่มีการกําหนดการฝกงานในสถานประกอบการและระบบสหกิจศึกษา
4. รอยละของนักศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีตอปริญญาตรีขึ้นไป
5. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตร
6. รอยละของนักศึกษาตางชาติในมหาวิทยาลัย
7. รอยละของบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก
8. รอยละของบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงอาจารย / ผศ. / รศ. / ศ.
9. รอยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาความเจริญกาวหนา (Career Path) ตามแผน
10. รอยละของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการตามกรอบภาระงาน
11. รอยละของนักศึกษาที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม
12. รอยละของโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่กอใหเกิดรายได
13. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถิ่น
14. จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและตางประเทศ
15. จํานวนเครือขายความรวมมือกับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. จํานวนหนวยงานภายในและภายนอก ที่มีเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน
17. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรภายใตหลักธรรมาภิบาล
18. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาภายใตหลักธรรมาภิบาล
19. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ

ปงบประมาณ
2553
25
1
50
28:72
72:28
0.1
15:70:15
79:19:2:0
5
50
5
10
5
1
1
1
1
50
1

2554
50
1
60
30:70
75:25
0.2
15:70:15
75:22:3:0
10
60
10
15
10
1
1
1
1
60
1

2555
100
1
70
30:70
74:26
0.2
10:70:20
71:25:4:0
15
70
15
20
15
1
1
1
1
70
1

2556
100
1
80
30:70
75:25
0.3
5:70:25
66:28:5:1
20
80
20
25
20
3
3
4
3
80
1

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายบริหาร / ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายบริหาร / ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายบริหาร / ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
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การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร
2. สรางคนดี คนเกง ที่มีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ

กลยุทธ (หลัก)
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี คนเกง
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
4. บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ภายใตระบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
5. จัดระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
2. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีคุณ ธรรมและปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรม (หลัก)
1. โครงการพัฒนาระบบการฝกงานในสถานประกอบการและระบบสหกิจศึกษา
2. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคมและดานสติปญญา
3. โครงการพัฒนาระบบการติดตามผูสําเร็จการศึกษาและศิษยเกา
4. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยในชั้นเรียน
5. โครงการพัฒนาระบบการบริการทางวิชาการแกสังคมที่ใหนักศึกษามีสวนรวม
6. โครงการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาเขาเรียนตอ
7. โครงการพัฒนาระบบการใหประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลใหกับนักศึกษาที่มีผลงานดีเดน
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคลากรในเรื่องวัฒนธรรมองคกร
9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
10. โครงการจัดตั้งเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
11. โครงการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2566)
12. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ป ในทุกภารกิจ
13. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน ของมหาวิทยาลัย
16. โครงการจัดทําแผนการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยจากการบริหารสินทรัพย
17. โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานของมหาวิทยาลัย
18. โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเชิงรุก
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ตัวชี้วัด
1. รอยละของโครงการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังสําเร็จการศึกษา
4. รอยละของนายจางหรือผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
5. จํานวนสาขาแหงความเปนเลิศ (COE) หรือมีจุดเนน (Flagship)
6. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดวยระบบ E-learning
7. รอยละของผูนํานักศึกษาที่มีความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา
8. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองปละ 2 ครั้ง
9. จํานวนเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ
10. จํานวนฐานขอมูลที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
11. รอยละของโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการประจําป
12. รอยละของสัดสวนงบประมาณแผนดินตองบประมาณรายได

2553
85
60
80
75
1
1
80
75
1
4
80
70:30

ปงบประมาณ
2554
2555
85
90
70
75
80
85
80
80
1
1
1
1
85
90
80
85
1
1
6
8
85
90
65:35
60:40

2556
100
80
85
80
1
1
95
90
3
10
95
60:40

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการและงานวิจัย/ ฝายพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการและงานวิจัย/ ฝายพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายบริหาร
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
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การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร
3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน
เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย

เปาประสงค
3. ประชาชนมีศักยภาพในการสรางงานดานวิชาชีพดานเทคโนโลยี ที่สามารถแขงขันได

กลยุทธ (หลัก)
1. เพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
2. สนับ สนุ นงานวิ จัย ที่ถ ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนงานวิ จัย สรา งองค ความรู และงานวิจั ยต อยอดบนพื้ นฐาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สนับสนุนการสรางเครือขายงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานตางๆ
5. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน

ตัวชี้วัด
1. รอยละของอาจารยประจําที่ทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
2. รอยละของสัดสวนงานวิจัยเพื่อการถายทอดทางเทคโนโลยีตอองคความรู
3. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตร
4. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
5. จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียน
6. รอยละของสัดสวนงบประมาณวิจัยที่ไดรับจากภายในตอภายนอก
7. จํานวนเครือขายความรวมมือ (MOU) งานวิจัยกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ
8. รอยละของงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลตามกรอบแผนงานที่กําหนด

โครงการ/กิจกรรม (หลัก)
1. โครงการจัดทําแผนแมบทงานวิจัยของแตละคณะ / มหาวิทยาลัย
2. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
4. โครงการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีและสรางองคความรู
5. โครงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
6. โครงการสรางเครือขายงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมกับหนวยงานตางๆ
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
8. โครงการวิจัยสถาบัน

ปงบประมาณ

2553

2554

2555

2556

20
40:60
1
1
5
95:5
1
70

25
45:55
1
1
7
90:10
1
75

30
55:45
1
1
7
85:15
1
80

35
65 : 35
2
2
25
80 : 20
2
85

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
ฝายวิชาการและงานวิจัย
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ภาคผนวก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีความเขมแข็ง
เปาประสงคที่ 1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเขมแข็งดานวิชาการ เปนที่พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที่ ใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
กลยุทธ (หลัก)
กลยุทธ (ยอย)
1. สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนไดรับการพัฒนาความรูไปสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governances)

1. สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนไดรับการพัฒนาความรูไปสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนางานดานอาชีวศึกษา
3. สนับสนุนและสงเสริมการสรางงาน อาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชน และสังคมผูประกอบการ
4. การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
5. การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
6. การสรางเครือขายการจัดการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
8. จัดการศึกษานอกระบบที่เนนการเรียนรูตลอดชีวิต/การเทียบโอนประสบการณผานระบบ E-learning หรือ Web-based
1. สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรใหมีสัดสวนปริญญาตรี:ปริญญาโท:ปริญญาเอก ไมต่ํากวา10:60:30
3. พัฒนาตําแหนงทางวิชาการ ใหมีสัดสวนอาจารย:ผูชวยศาสตราจารย:ศาสตราจารย ไมต่ํากวา 15:63:20:2
4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยการอบรมสัมมนา โดยกําหนดใหอยางนอย 80%จะตองไดรับการพัฒนาปละ 2 ครั้ง
5. สนับ สนุน การจัด ทํา แผนและเปา หมายในการสัมมนาผูบ ริห ารรุน ใหม ที่เนน การพัฒนาคุณลักษณะบุค ลากร คือ
Leadership Good Governance และ Management Competency (LGM)
6. ปรับปรุงแผนการพัฒนาความเจริญกาวหนา ของบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จัดทําไวใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนที่ประกอบดวยRecruitment , Assignment,
Development ,Assessment Retainment และ Rewards for Achievement
8. พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรในหลายดาน เชนดานภารกิจหลักของบุคลากร
9. สนับสนุนใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ โดยมีเกณฑชัดเจนทั้งดานคุณลักษณะ ความดี
และทักษะการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
10. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการฝกอบรมและสัมมนา ทั้งในและ
ตางประเทศ
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กลยุทธ (หลัก)

4. สงเสริมการสรางงานอาชีพ การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนและสังคมผูประกอบการ

กลยุทธ (ยอย)
11. กําหนดรูปแบบและวิธีพัฒนาอาจารย และนักวิจัยโดยใชระบบอาจารยพี่เลี้ยง และนักวิจัยพี่เลี้ยง
12. พัฒนาหลักสูตรสําหรับใชพัฒนาผูบริหารรุนใหม สําหรับทดแทนคนรุนเกาที่ครบเกษียณอายุราชการ
13. สนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตําแหนงงานที่เหมาะสมกับความสามารถ
14. สนับสนุนการพัฒนาอาจารยผานเครือขายเชิงกลยุทธ(Premium Track)
15. สนับสนุนการพัฒนาอาจารยผานระบบเครือขายการพัฒนาอาจารยรุนใหมของ มทร.อีสาน(Special Track)
16. สนับสนุนการพัฒนาอาจารยผานระบบเครือขายการพัฒนาอาจารยในปจจุบันของมทร.อีสาน (Service Track)
17. พัฒนาลูทางในการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเพื่อวัตถุประสงคในการเปดสอนสาขาวิชาใหม
18. สนับสนุนใหมีการสรางกระบวนการเรียนรู(KM) รวมกันระหวางบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแลวกับบุคลากรปจจุบัน
1. สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทการบริการวิชาการระยะ4ปที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ป
2. จัดการศึกษานอกระบบในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต และการเทียบโอนประสบการณผานระบบ E-learning หรือ
Web-based
3. จัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพแกประชาชนใหตรงกับความตองการอยางแทจริง
4. การประสานความรวมมือกับภาคการผลิตที่มุงเนนอุปสงคของภาคการผลิตในการใหบริการทางวิชาการ
5. สนับสนุนใหมีศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางผูประกอบการรายใหม สนับสนุนผลิตภัณฑ OTOP
และธุรกิจขนาดยอม SMEs
6. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
7. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยคลินิกเทคโนโลยี ใหเปนหนวยงานบริการวิชาการ ที่สามารถนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีถายทอดไปสูชุมชน
8. สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลการใหบริการทางวิชาการ โดยการสํารวจความตองการของชุมชน
9. สนับสนุนอาจารยเขารวมโครงการการใหบริการทางวิชาการ โดยวางกรอบภาระงานที่มีคาน้ําหนักของคะแนนชัดเจน
10. สนับสนุนนักศึกษา ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
11. เพิ่มระดับความสําเร็จ ในการใหบริการทางวิชาการ โดยการกําหนดตัวบงชี้ที่เปนที่ยอมรับได
12. สนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ ที่กอใหเกิดรายได โดยสงเสริมการนําองคความรูที่ใชในการสอนไปใหบริการ
วิชาการ
13. สนับสนุนการจัดหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามความตองการของชุมชนทองถิ่น
14. สนับสนุนการจัดโครงการ ใหความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวและระบอบประชาธิปไตย
15. สนับสนุนใหมีการนําผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ไปจัดทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชนทองถิ่น
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โครงการ/กิจกรรม (หลัก)
1. โครงการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ (Center of excellence t : COE) ที่หลากหลาย
3. โครงการใชทรัพยากรของหนวยงานภายในและภายนอกรวมกัน
4. โครงการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกประชาชนในสังคม
5. โครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับอาชีวศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
6. โครงการความรวมมือในการสรางมาตรฐานหลักสูตรตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
7. โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูที่สําคัญของนักศึกษา

1. โครงการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยเนนสมรรถนะ ความรู ความสามารถและทักษะ
3. โครงการพัฒนาบุคลากรดวยระบบธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม (ยอย)
1. โครงการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการ COE ที่หลากหลาย
3. โครงการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกประชาชน
4. โครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับอาชีวศึกษา
5. โครงการความรวมมือกับผูประกอบการสรางมาตรฐานและหลักสูตรตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
6. โครงการพัฒนาหลักสูตร
7. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
8. โครงการธนาคารหนวยกิจ
9. โครงการเชื่อมรอยตอกับสถานศึกษาในระดับตาง ๆ
10. โครงการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา (Thai Quality Framework : TQF)
11. โครงการจัดการศึกษาในระบบสองปริญญาหรือปริญญาที่สองทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร
12. โครงการสรางอัตลักษณ (Identity) ของบัณฑิตใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่พรอมปฏิบัติงานไดจริง (Hands On)
13. โครงการจัดการศึกษาใหมีสาขาแหงความเปนเลิศ (COE) หรือมีจุดเนน (Flagship) ของแตละวิทยาเขต
14. โครงการสหกิจศึกษาและการฝกงาน
15. โครงการเปดสอนทางไกลดวยระบบ e-learning
16. โครงการการศึกษาระบบสะสมหนวยกิต (Credit Bank System)
17. โครงการการศึกษาเทียบโอนประสบการณเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Long life Learning)
16. โครงการการศึกษาแบบคนควาในลักษณะสหวิทยาการเพื่อใหเกิดการแกปญหาไดจริงและเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
17. โครงการจัดตั้งสถานฝกงานในสถานศึกษา (Practice Units)
18. โครงการพัฒนาผูสอนบทเรียนผานระบบ E-learning หรือ Web-based
19. โครงการจัดทําบทเรียน E-learning
20. โครงการพัฒนาระบบการสอนทางไกล
21. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูที่สําคัญ เชน ระบบวิทยบริการ ระบบสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1. โครงการแผนพัฒนาบุคลากร ป 2552-ป 2555
2. โครงการแผนพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร
3. โครงการแผนการสรรหาบุคลากร
4. โครงการแผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
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โครงการ/กิจกรรม (หลัก)

1. โครงการสํารวจความตองการการบริการทางวิชาการของชุมชนทองถิ่นและสถานประกอบการ
2. โครงการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปถายทอดเปนเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคมทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม (ยอย)
5. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยเนนสมรรถนะความรูความสามารถและทักษะ
6. โครงการแผนพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารรุนใหม
7. โครงการแผนพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
8. โครงการแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
9. โครงการแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
10. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรทุกสายงานโดยเนนสมรรถนะความรู ความสามารถ และทักษะ
11. โครงการแผนพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรที่มีความโปรงใสเปนธรรม
12. โครงการแผนความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งในและตางประเทศ
13. โครงการพัฒนาบุคลากรระบบอาจารยพี่เลี้ยงหรือนักวิจัยพี่เลี้ยง
14. โครงการแผนพัฒนาหลักสูตรผูบริหารรุนใหมดานบริหารบุคคล
15. โครงการแผนพัฒนาหลักสูตรผูบริหารรุนใหมดานบริหารแผนและการคลั ง บริหารความเสี่ยง บริหารการขัดแยง
16. โครงการแผนการกําหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานในแตละตําแหนงทุกสายงาน
17. โครงการแผนการประเมินบุคลากรเขาสูตําแหนงงาน
18. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระดับสถาบัน คณะ/สํานัก/สถาบัน และแผนพัฒนาตนเอง
19. โครงการทําแผนกําลังที่สะทอนความตองการของหนวยงานและความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
20. โครงการแผนแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารงานบุคคล
1. โครงการวิเคราะหความตองการรับบริการวิชาการของสังคม
2. โครงการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาชีพแกประชาชน
3. โครงการจัดทําโครงการใหบริการวิชาการระยะสั้นแกชุมชนระดับรากหญา แรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา
4. โครงการจัดตั้ง และพัฒนาหนวยงานรับผิดชอบงานบมเพาะวิสาหกิจชุมชนในระดับคณะ
5. โครงการจัดทําโครงการบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของหนวย UBI
6. โครงการสรางทีมวิทยากรบมเพาะวิสาหกิจชุมชน
7. โครงการสรางแรงจูงใจใหกับโครงการบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีของหนวยงานรับผิ ดชอบ UBI ดีเดน
8. โครงการบริการวิชาการที่นําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปถายทอดสูชุมชนเพื่อสงเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9. โครงการสรางทีมวิทยากรคลินิกเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ
10. โครงการจัดใหรางวัลและสิ่งจูงใจใหกับโครงการคลินิกเทคโนโลยีดีเดน
11. โครงการสํารวจความตองการการใหและรับบริการวิชาการของชุมชน
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โครงการ/กิจกรรม (หลัก)

1. โครงการความรวมมือทางดานวิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและตางประเทศ
2. โครงการรอยตอการศึกษากับหนวยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา/วิทยาลัยชุมชน
3. โครงการเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน/องคการทองถิ่น

Key Performance Indicator (KPI)
1. รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา TQF ที่สกอ.กําหนดแลว
2. จํานวนหลักสูตรการสรางผูประกอบการและการสรางโอกาสความเสมอภาค
3. รอยละของหลักสูตรที่มีการกําหนดการฝกงานในสถานประกอบการและระบบสหกิจศึกษา
4. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม (ยอย)
12. โครงการจัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญการใหบริการทางวิชาการ
13. โครงการกําหนดการใหบริการวิชาการเปนภาระงาน
14. โครงการปรับปรุงระเบียบเพื่อจูงใจใหอาจารยเขารวมโครงการบริการวิชาการ
15. โครงการจัดใหมีหนวยงานประสานงานการใหบริการวิชาการที่มีนักศึกษามีสวนรวมในระดับคณะ
16. โครงการกําหนดกิจกรรมการเขารวมบริการวิชาการของนักศึกษา
17. โครงการจัดโครงการบริการวิชาการที่มีตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและเกษตรกร
18. โครงการจัดประเมินผลสัมฤทธิ์ (outcome) ของโครงการบริการวิชาการ
19. โครงการจัดตั้งหนวยบริการวิชาการแกสังคมที่กอใหเกิดรายไดระดับคณะ
20. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่กอใหเกิดรายได
21. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในแผนปฏิบัติการประจําป
22. โครงการสรางทีมวิทยากรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
23. โครงการจัดใหรางวัลและสิ่งจูงใจใหกับโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามความตองการของชุมชน
24. โครงการใหความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวและระบอบประชาธิปไตย
25. โครงการสรางทีมวิทยาการฝกอบรมการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
26. โครงการสํารวจผลการวิจัยสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
27. โครงการกําหนดโครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
28. โครงการถายทอดผลการวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
1. โครงการความรวมมือทางดาน วิชาการและงานวิจัยกับประเทศภูมิภาคอินโดจีน
2. โครงการใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยและสถานการศึกษาเอกชนในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา/วิทยาลัยชุมชน
4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและตางประเทศ
5. โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน/ชุมชน/องคการปกครองทองถิ่น

Performance Indicator (PI)
1. จํานวนสาขาวิชาที่มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
2. จํานวนหลักสูตรการสรางผูประกอบการ
3. จํานวนผูผานการฝกอบรมหลักสูตรการสรางผูประกอบการ
4. จํานวนหลักสูตรสรางโอกาสเสมอภาค
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Key Performance Indicator (KPI)

1. รอยละของนักศึกษาระดับต่ํากวา ป.ตรี ตอระดับปริญญา
2. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตร
3. รอยละของนักศึกษาตางชาติในมหาวิทยาลัย
1. รอยละของบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก
2. รอยละของบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงอาจารย / ผศ. / รศ. / ศ.
3. รอยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาความเจริญกาวหนา (Career Path) ตามแผน
4. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรภายใตหลักธรรมาภิบาล
5. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาภายใตหลักธรรมาภิบาล

Performance Indicator (PI)
5. รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา TQF
6. จํานวนหลักสูตรที่สามารถจัดการศึกษาในระบบสองปริญญา หรือปริญญาที่สอง
7. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
8. จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. จํานวนหลักสูตรที่มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
10. จํานวนหลักสูตรใหม
11. จํานวนแผนแมบทการจัดการศึกษาระยะ 4 ป
12. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 13. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
1. สัดสวนนักศึกษาหลักสูตรระดับต่ํากวา ป.ตรี ปริญญาตรี และสูงกวา ป.ตรี
2. สัดสวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตร
3. จํานวนนักศึกษาตางประเทศ
1. จํานวนแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป
2. รอยละของบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก
3. รอยละของบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง อ./ผศ./รศ./ศ.
4. รอยละของบุคลากรที่ผานการอบรมพัฒนาปละ 2 ครั้ง
5. มีแผนและเปาหมายในการพัฒนาผูบริหารรุนใหม
6. มีแผนการพัฒนาความเจริญกาวหนา (Career Path) ของบุคลากรทุกระดับ
7 มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน
8. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ(Competencies)
9. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ
10. รอยละของบุคลากรที่พัฒนาโดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
11. มีรูปแบบและวิธีพัฒนาอาจารยและนักวิจัยโดยใชระบบพี่เลี้ยง
12. จํานวนหลักสูตรที่ใชในการพัฒนาผูบริหารรุนใหม
13. จํานวนบุคลากรเขาสูตําแหนงงานที่เหมาะสมประจําป
14. จํานวนอาจารยที่พัฒนาผานระบบ Premium Track ประจําป
15. จํานวนอาจารยที่พัฒนาผานระบบ Special Track ประจําป
16. จํานวนอาจารยที่พัฒนาผานระบบ Service Track ประจําป
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Key Performance Indicator (KPI)

1. รอยละของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการตามกรอบภาระงาน
2. รอยละของนักศึกษาที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม
3. รอยละของโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่กอใหเกิดรายได
4. รอยละของโครงการบริการวิชาการ ที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถิ่น

1. จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและตางประเทศ
2. จํานวนเครือขายความรวมมือกับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จํานวนหนวยงานภายในและภายนอกที่มีเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน

Performance Indicator (PI)
17. มีแนวทางในการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
18. จํานวนอาจารยประจําที่ผานการเรียนรูประสบการณจากผูเกษียณอายุราชการ จากกระบวนการ KM
19. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรภายใตหลักธรรมาภิบาล
20.รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาภายใตหลักธรรมาภิบาล
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. จํานวนแผนแมบทการบริการวิชาการระยะ 4 ป
3. จํานวนรายวิชาที่จัดทําระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning
4. จํานวนโครงการฝกอบรมวิชาชีพที่เกิดจากการสํารวจในระบบฐานขอมูล
5. จํานวนโครงการใหบริการวิชาการระยะสั้นแกชุมชน แรงงานและเกษตรกร
6. จํานวน UBI ในหนวยงานระดับวิทยาเขต คณะหรือหนวยงานเทียบเทาของมหาวิทยาลัย
7. จํานวนกิจกรรม/โครงการของศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI)
8. จํานวนกิจกรรม/โครงการของศูนยคลินิกเทคโนโลยี
9. จํานวนระบบฐานขอมูลการใหบริการทางวิชาการ ที่เกิดจากการสํารวจความตองการจริงของชุมชนทองถิ่น
10. รอยละของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการตามกรอบภาระงาน
11. รอยละของนักศึกษาที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการ
12. รอยละของผูรับบริการวิชาการแลวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
13. รอยละของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่กอใหเกิดรายได
14. จํานวนหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามความตองการของชุมชน
15. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
16. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถิ่น
1. จํานวนความรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
2. จํานวนหนวยราชการภายนอกและเอกชน ที่ใชทรัพยากรรวมกันกับมหาวิทยาลัย
3. จํานวนสถาบันอาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน ที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
8. จํานวนสถานประกอบการที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
5. จํานวนสถานศึกษาที่เปนเครือขายความรวมมือ
6. จํานวนสถาบันอุดมศึกษา ที่เปนเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
7. จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่เปนเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
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Key Performance Indicator (KPI)

Performance Indicator (PI)
8. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่รวมมือกับหนวยงานอื่น
9. จํานวนหนวยงานที่มีเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน
10. จํานวนหนวยงานที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน
11. จํานวน MOU ที่ทํากับภาคการผลิตที่เนนการใหบริการวิชาการและการทําวิจัยรวมกัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางคนดี คนเกง ที่มีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ
เปาประสงคที่ 2: ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีคุณธรรมและปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
กลยุทธ (หลัก)
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี คนเกง

กลยุทธ (ยอย)

1. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็ง “ สรางคนสูงานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี “
2. การสรางอัตลักษณของบัณฑิตใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
4. สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนานักศึกษาระยะ 4 ป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ป
5. สนับสนุนการสอนและฝกฝนใหนักศึกษามีทักษะปฏิบัติสูงพรอมปฏิบัติงานและสรางงานได
6. สนับสนุนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) อยางบูรณาการใหกับนักศึกษาเพื่อพัฒนาใหเปนบุคลากรที่ดีในสังคม
7. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (SCL)
8. กําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน
9. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและการฝกงานนักศึกษาใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
10. สนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรใหเปนกลไกเสริมในการพัฒนานักศึกษา
11. สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการรวมทั้งกิจกรรมมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
12. สนับสนุนใหนักศึกษาทุกระดับมีความรูความเขาใจดานประกันคุณภาพการศึกษา
13. สนับสนุนการจัดทําแฟมประวัติการทํากิจกรรมของนักศึกษาทุกคน
14. สนับสนุนรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ จัดทําทําเนียบสําหรับนักศึกษาที่มีการทํากิจกรรมนักศึกษาดีเดนของมหาวิทยาลัย
15. สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหกับนักศึกษาในทุกดาน เชน ดานการจัดหาทุนการศึกษา
16. สนับสนุนใหองคกรนักศึกษาสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและตางประเทศ
17. สนับสนุนนักศึกษาเขามามีสวนรวมในภารกิจการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
18. สนับสนุนการใหบริการในดานตางๆ แกนักศึกษา โดยเนนการใหบริการที่ชวยเสริมสรางกระบวนการเรียนรู
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กลยุทธ (หลัก)

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม

4. บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาภายใตระบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
5.จัดระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ (ยอย)
19. ปรับปรุงกระบวนการดานการติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและการมีงานทํา
20. สนับสนุนการจัดหาตําแหนงงานและจัดสงบัณฑิตเขาสูตําแหนงงาน (job placement) โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ
20. พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาใหมีความรูทักษะปฏิบัติ การจัดการ มีความคิด มีวินัย และความรับผิดชอบ
21. พัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนใหนักศึกษามีความรูในศาสตรหลายๆ ดาน
22. สนับสนุนโครงการชางเผือก โดยการใหโควตาเขาศึกษาตอทุกระดับ
1. เพิ่มศักยภาพของอาจารยบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
2. ปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษาใหยึดแนวคิด ความรู ความสามารถ มีความสําคัญกวาปริญญาบัตร
3. พัฒนาระบบงานอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยแนะแนวใหเขมแข็ง
4. ใชระบบและวิธีการจัดการความรู (KM) มาประยุกตใชกับการพัฒนาบุคลากร พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
1. สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมระยะ4ป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา 15 ป
2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ทุกหนวยงาน
3. สนับสนุนการบูรณาการความรูและผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเขากับการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป
4. สนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมโดยจัดใหมีการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบาน
5. สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคและประเทศ
6. สนับสนุนงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม ที่มุงเนนชุมชนทองถิ่น วิถีชีวิตและภูมิปญญาชาวบาน
1. การจัดทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอ ภายใตระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือแบบธรรมาภิบาล
2. จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 15 ป ที่สอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
3. จัดทําแผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 5 ป ในทุกภารกิจที่สอดคลองกับแผนการพัฒนา ระยะยาว 15 ป
4. มีสัดสวนงบประมาณที่เปนงบแผนดินตอคาเลาเรียนตอรายไดอื่นๆ ไมต่ํากวา 50:40:10
5. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางระบบสารสนเทศสําหรับ เปนทรัพยากรแหงการเรียนรูและการจัดการ
6. สนับสนุนการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตามภารกิจงานสภามหาวิทยาลัย
7. บริหารงานดวยระบบธรรมาภิบาลดวยองคประกอบตางๆ เชน กระบวนการสรรหาผูบริหาร
8. เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยในดานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
10. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อนํามาใชในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
11. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Education, e-Commerce, e-Industry, e-Government และ e-Society ของมหาวิทยาลัย
12. พัฒนาระบบที่เอื้อตอการเรียนรูดานวิทยบริการ กีฬา/สันทนาการ สรางโอกาสที่มีปฏิสัมพันธของนักศึกษา
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กลยุทธ (หลัก)

กลยุทธ (ยอย)
13. พัฒนาตอยอด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร และระบบบริการการศึกษา
14. นําผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15. พัฒนาวัฒนธรรมองคกรโดยการกําหนดคานิยมรวม (Shared Value) และสรางกรอบภาระงานที่ชัดเจน
16. พัฒนาระบบการกระจายคุณลักษณะของงานจากนโยบายผูบริหารสูระดับบุคคล
17. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบมีสวนรวมใหบุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ
18. ออกกฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ หรือวิธีการในการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกอใหเกิดรายได
19. ปลูกจิตสํานึกของบุคลากร เพื่อปรับแนวความคิดสูบทบาทของความเปนอุดมศึกษา
20. พัฒนาระบบชองทางสําหรับใชในการสื่อสารภายในองคกรที่หลากหลายเพื่อใหสามารถสื่อสารขอมูลไดรวดเร็ว
21. พัฒนาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการในการทําประชาสัมพันธเชิงรุกในยุคที่มีการแขงขันสูง
22. สนับสนุนการใหบริการดานสวัสดิการแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง ใหเพียงพอตอความตองการมากขึ้น
23. สงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบ 5ส และระบบ ISO 9001 : 2000 อยางตอเนื่อง
24. สงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติ (Thailand Quality Frame work : TQF)
25. สนับสนุนการนําระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษาในระบบ TQM และ Benchmarking มาประยุกตใช
26. พัฒนาระบบการปฏิบัติราชการที่ลงนามตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ ก.พ.ร.ในเกณฑมาตรฐาน 4 มิติ
27. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยภายใตเกณฑมาตรฐาน 9 องคประกอบของ สกอ.
28. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยในระบบเกณฑ 7 มาตรฐานของ สมศ.
29. พัฒนาระบบสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยการปรับปรุงระบบภูมิทัศนของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหสวยงาม
30. ปรับปรุงซอมแซมระบบอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคที่มีอายุการใชงานที่ยาวนานใหสามารถพรอมใชงานได
31. สนับสนุนการสรางศูนยประชุมของมหาวิทยาลัยฯ สําหรับใชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัย
32. พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
33. สนับสนุนใหมีการหารายไดเขามหาวิทยาลัยฯ โดยการใชวิธีการบริหารสินทรัพยที่เปนอาคารสถานที่
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โครงการ/กิจกรรม (หลัก)
1. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคมและดานสติปญญา
2. โครงการพัฒนาระบบการติดตามผูสําเร็จการศึกษาและศิษยเกา
3. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยในชั้นเรียน
4. โครงการพัฒนาระบบการบริการทางวิชาการแกสังคมที่ใหนักศึกษามีสวนรวม
5. โครงการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาเขาเรียนตอ
6. โครงการพัฒนาระบบการใหประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลใหกับนักศึกษาที่มีผลงานดีเดน

โครงการ/กิจกรรม (ยอย)
1. โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรที่มุงเนนภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับคนของประเทศ
3. โครงการสนับสนุนดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคมและดานสติปญญา
4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
5. โครงการเสริมสรางทักษะระบบงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมแกบัณฑิตใหมสูงานอุตสาหกรรม
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
7. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
8. โครงการแผนแมบทในการพัฒนานักศึกษาทางดานสุขภาพ
9. โครงการสนับสนุนนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เนนทักษะปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมการพัฒนาดานๆ
10. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการหลักการและเนื้อหาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
11. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาที่เนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง โดยใหนักศึกษาเปนผูออกแบบการบริหารจัดการ
12. โครงการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริม / พัฒนาดานบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ความมีวินัยและความรับผิดชอบ
13. โครงการอบรมใหผูนํานักศึกษารับรู เขาใจ ในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
14. โครงการสงเสริมใหผูนํานักศึกษาขยายผลการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสูนักศึกษาองคกรภายใน/ภายนอก
15. โครงการสมุดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อบันทึกนักศึกษาที่ผานการทํากิจกรรมพัฒนาทั้งกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก
16. โครงการจัดทําหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดจนแบบฟอรมเอกสารที่เกี่ยวของ
17. โครงการจัดทําระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาทุกคนตองผานการทํากิจ กรรมหลักและกิจกรรมรอง
18. โครงการพิธีมอบใบรับรองการทํากิจกรรม (Student Activity Transcript) ประจําปการศึกษา
19. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลการผานกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาทุกคนเพื่อจัดทําใบรับรองกิจกรรม
20. โครงการสงเสริม/สนับสนุนใหนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเดนดานตางๆ ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ
21. โครงการสํารวจนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ / ความสามารถดีเดนในทุก ๆ ดาน เพื่อจัดทําทําเนียบเกียรติประวัติ
22. โครงการมอบโลเกียรติยศ เกียรติคุณบัตร และเงินรางวัลใหกับนักศึกษาที่มีผลงานและประกาศใหสาธารณชนทราบ
23. โครงการประเมินการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตของผูประกอบการ
24. โครงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
25. โครงการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเชิงบูรณาการใชศาสตรหลาย ๆ ดาน
26. โครงการพัฒนาระบบการใหโควตาเขาศึกษาตอทุกระดับเพื่อจัดทํากฎ ระเบียบและขอบังคับ
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7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคลากรในเรื่องวัฒนธรรมองคกร

8. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
9. โครงการจัดตั้งเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

10. โครงการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2566)
11. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ป ในทุกภารกิจ
12. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม (ยอย)
1. โครงการพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
2. โครงการพัฒนาสรางจิตสํานึกและความรูสึกการเปนเจาของมหาวิทยาลัย ใหกับบุคลากรโดยมุงเนนหลักธรรมาภิบาล
3. โครงการฝกอบรมและพัฒนาสําหรับผูบริหารใหมโดยใชหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
4. โครงการจัดสรางหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อแสดงผลงานเกียรติยศของนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่
5. โครงการพัฒนาระบบงานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยแนะแนวโดยการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1. โครงการอบรม สัมมนาเพื่อสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
2. โครงการโครงการอบรม สัมมนาเพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
3. โครงการประชุมสัมมนาจัดทําแผนแมบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
4. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติงานดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5. โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ศูนยวัฒนธรรมทุกวิทยาเขตและชมรมศิลปวัฒนธรรมของคณะ
6. โครงการจัดทําหลักสูตรรายวิชาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
7. โครงการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษา บุคลากรกับประเทศเพื่อนบาน
8. โครงการยกยองเชิดชูบุคคลและองคกรหนวยงานดีเดนดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
9. โครงการฟนฟูวัฒนธรรมประจําถิ่น
10. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและสะอาด (Green and Clean University)
11. โครงการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมและภาษาของประเทศอาเซียน
12. โครงการจัดคายเยาวชนอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
13. โครงการจัดตั้งเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมบริเวณอนุภูมิลุมแมน้ําโขง (Mekong Sub – Region)
14. โครงการจัดตั้งเครือขายเยาวชนดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมระดับทองถิ่น
15. โครงการจัดตั้งศูนยปราชญชาวบานราชมงคลอีสาน
16. โครงการวิจัยพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
17. โครงการพัฒนานักวิจัยทองถิ่น
18. โครงการพัฒนานักศึกษาในดานคุณธรรม/จริยธรรม ทักษะปฏิบัติ สติปญญา ความสัมพันธและทักษะการวิเคราะห
1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการจัดหาเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมากขึ้น
4. โครงการจัดทํางบประมาณและ แหลงงานเพื่อใหนักศึกษาทํางานนอกเวลาหารายไดมากขึ้น
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14. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน ของมหาวิทยาลัย
15. โครงการจัดทําแผนการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยจากการบริหารสินทรัพย
16. โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานของมหาวิทยาลัย
17. โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม (ยอย)
5. โครงการจัดสวัสดิการบริการนักศึกษาดานหอพักตามหลักการ Living Learning and Caring ใหมากขึ้น
6. โครงการจัดบริการ Internet ไรสายที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง
7. โครงการจัดใหมีหองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีการจัดอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ
8. โครงการรวมมือกับเอกชนดาน IT ในการจัดทําระบบสงขอมูลขาวสาร (SMS) ใหนักศึกษา บุคลากรและศิษยเกา
9. โครงการจัดทํา MOU กิจกรรมหรือโครงการการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ทั้งภายใน และตางประเทศ
10. โครงการสงเสริมองคกรนักศึกษาจัดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการทางดานการบริการวิชาการแกสังคม
11. โครงการจัดสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพทั้งทางดานกายภาพ ดานจิตภาพและดานบุคคล
12. โครงการจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมองคกรที่ใหแนวคิดวา ความรูและความสามารถมีความสําคัญกวาปริญญาบัตร
13. โครงการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2566)
14. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4 ป ในทุกภารกิจ
15. โครงการจัดทําแผนการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยจากการบริหารสินทรัพย
16. โครงการจัดทําการรายงานผลการดําเนินงานการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย จากการบริหารสินทรัพย ประจําป
17. โครงการจัดทําฐานขอมูลครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัย
18. โครงการจัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
19. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. โครงการวิเคราะหและออกแบบเพื่อจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
21. โครงการทบทวนระบบการบริหารงานดวยระบบธรรมาภิบาล เชน ระเบียบ/ขอบังคับ การสรรหาผูบริหารทุกระดับ
22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการควบคุมและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
23. โครงการจัดการศึกษาและบริการวิชาการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
24. โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (หองสมุดอัตโนมัติ หองสมุดดิจิตอล หองสมุดเสมือน)
25. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสรางปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย นักศึกษากับนักศึกษา
26. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP)
27. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS)
28. โครงการจัดทําระบบและวิธีการจัดการความรู (KM) ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
29. โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานของมหาวิทยาลัย
30. โครงการตรวจติดตามประเมิน ผลการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานของมหาวิทยาลัย
31. โครงการฝกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร
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โครงการ/กิจกรรม (ยอย)
32. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร
33. โครงการพัฒนาบุคลากรดานประชาสัมพันธ
34. โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเชิงรุก
35. โครงการจัดตั้งชมรมเครือขายประชาสัมพันธ
36. โครงการพัฒนาการใหบริการดานสวัสดิการแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว
37. โครงการตรวจติดตามประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษา
38. โครงการจัดตั้งคณะทํางานภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
39. โครงการฝกอบรมคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ(Thailand Quality Award : TQA)
40. โครงการจัดทําแผนสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
41. โครงการฝกอบรมระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษาในระบบ Total Quality Management : TQM
42. โครงการฝกอบรมระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษาในระบบ ระบบ Benchmarking
43. โครงการนําระบบ Total Quality Management : TQM และระบบ Benchmarking มาประยุกตใช
44. โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
45. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
46. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย
47. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนมหาวิทยาลัย
48. โครงการทบทวนปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการหรือวิธีการในบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย

Key Performance Indicator (KPI)
1. รอยละของโครงการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังสําเร็จการศึกษา
4. รอยละของนายจาง หรือผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
5. จํานวนสาขาแหงความเปนเลิศ (COE) หรือมีจุดเนน (Flagship) ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
6. รอยละของหลักสูตรที่เปดสอนดวยระบบ E-learning
7. รอยละของผูนํานักศึกษาที่มีความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา

Performance Indicator (PI)
1. จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาเทียบโอนความรูและทักษะประสบการณอาชีพ และการทํางานเพื่อยกระดับคนของประเทศ
3. รอยละโครงการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
5. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแตละกิจกรรม
6. รอยละของผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมแตละกิจกรรม
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ภายในระยะเวลา 1 ป
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
9. รอยละของผลการประเมินความพึงพอ ใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยในสาขาตางๆ
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8. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปละ 2 ครั้ง

Performance Indicator (PI)
10. จํานวนหลักสูตรที่เนนการปฏิบัติงานไดจริง
11. จํานวนสาขาแหงความเปนเลิศ (COE) หรือมีจุดเนน (Flagship)
12. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่จัดการศึกษาที่เนนเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
13. รอยละของงบประมาณที่ใชสําหรับสนับสนุนครุภัณฑ และอุปกรณในสาขาแหงความเปนเลิศ(COE)
14. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทางไกลดวยระบบ E-learning
15. จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษาและคนควาในลักษณะสหวิทยาการ
16. จํานวนสื่อการเรียนรูดานอิเล็กทรอนิกส
17. จํานวนแผนแมบทการพัฒนานักศึกษาระยะ 4 ป
18. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง
19. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่เนนการพัฒนานักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน
20. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมพัฒนานักศึกษาดานบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม
21. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่เนนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
22. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่เนนการจัดกิจกรรม สสส.
23. รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา
24. รอยละของนักศึกษาที่ไดใบรับรองการทํากิจกรรม
25. จํานวนนักศึกษาที่ไดรางวัล/ประกาศเกียรติคุณการทํากิจกรรมดีเดน
26. มีระบบสวัสดิการสําหรับอํานวยความสะดวกในทุกๆดาน ใหนักศึกษาทุกหนวยงาน
27. จํานวน MOUเครือขายความรวมมือกับองคกรนักศึกษากับสถาบันอื่น
28. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในภารกิจการใหบริการทางวิ ชาการ
29. มีระบบการใหบริการที่ชวยสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา
30. รอยละของบัณฑิตมีงานทํา ตรงตามสาขาที่จบการศึกษา
31. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่เนนความรู ความคิดทักษะปฏิบัติ และจริยธรรม คุณธรรม
32. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการเชิงบูรณาการศาสตรตาง ๆ
33. จํานวนนักศึกษาโครงการชางเผือก
1. รอยละของอาจารยที่ไดรับการกําหนด ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2. รอยละของบุคลากรที่ผานการฝกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร
3. มีระบบงานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยแนะแนวที่เขมแข็ง
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Key Performance Indicator (KPI)
9. จํานวนเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

10. จํานวนฐานขอมูลที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
11. รอยละของโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการประจําป
12. รอยละของสัดสวนงบประมาณแผนดินตองบประมาณรายได

Performance Indicator (PI)
4. มีระบบที่เอื้อตอการเรียนรูสําหรับบุคลากรในทุกระดับ
1. จํานวนโครงการรักษาสิ่งแวดลอม
2. จํานวนโครงการที่มีการพัฒนา และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
3. จํานวนแผนแมบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมระยะ 4 ป
4. จํานวนศูนยศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยฯ ทุกหนวยงาน
5. จํานวนวิชา GE ที่มีการบูรณาการความรูและผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมกับเพื่อนบาน
7. จํานวน MOU ที่เนนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมกับชุมชนทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ
8. จํานวนงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมที่มุงเนนชุมชนทองถิ่น วิถีชีวิตและภูมิปญญาชาวบาน
1. จํานวนหนวยงานที่ไดรับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2000
2. จํานวนหนวยงานที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
3. รอยละของความพึงพอใจในการใชเครื่องมือและอุปกรณของนักศึกษาและอาจารย
4. รอยละของความพึงพอใจในการบริหาร จัดการ
5. มีแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 15 ป
6. จํานวนแผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะ 5 ป ในทุกภารกิจ
7. รอยละของงบประมาณแผนดินตอคาเลาเรียนตอรายไดอื่นๆ
8. มีระบบโครงสรางพื้นฐานทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร/วิชาการ
9. มีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
10. มีระเบียบ/ขอบังคับการสรรหาผูบริหารในทุกระดับ
11. จํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในที่ไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
12. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการวิชาการ
13. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
14. มีระบบการจัดการความรู (KM) ในทุกดานตามกรอบภารกิจหลัก
15. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและรายงานการประชุม
16. มีคานิยมรวม (Shared Value) และกรอบภาระงานที่ชัดเจน
17. จํานวนชองทางใหบุคลากรของสถาบันมีสวนรวมเสนอแนวคิดในการพัฒนา
18. มีกฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ หรือวิธีการในการบริหารสินทรัพย
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Performance Indicator (PI)
19. มีระบบชองทาง หรือวิธีการสําหรับใชในการสื่อสารภายในองคกรที่หลากหลาย
20. จํานวนสื่อการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
21. จํานวนศิษยเกาที่เขารวมเครือขาย เพื่อการประชาสัมพันธ
22. มีระบบสวัสดิการแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง
23. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
24. รอยละของหนวยงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติ (TQA)
25. มีระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษาดวยระบบ TQM และระบบ Benchmarking
26. มีระบบฐานขอมูลพื้นฐานสําหรับรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
27. มีระบบฐานขอมูลพื้นฐานสําหรับรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
28. มีระบบฐานขอมูลพื้นฐานสําหรับรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายนอก
29. ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบภูมิทัศนใหสวยงาม
30. ทุกหนวยงานปรับปรุงซอมแซมระบบอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภค
31. มีศูนยประชุมเอนกประสงคมหาวิทยาลัย
32. จํานวนงบประมาณรายไดเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย
เปาประสงคที่ 3: ประชาชนมีศักยภาพในการสรางงานดานวิชาชีพดานเทคโนโลยี ที่สามารถแขงขันได
กลยุทธ (หลัก)
กลยุทธ (ยอย)
1. เพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
2. สนับสนุนงานวิจัยที่ถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนงานวิจัยสรางองคความรู และงานวิจัยตอยอด
บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สนับสนุนการสรางเครือขายงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานตางๆ
5. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน

1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานสากล
2. เพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการเพื่อการแขงขันและสรางรายได
4. สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ระยะ 4 ป ที่สอดคลองกับแผน ระยะยาว 15 ป
5. ปรับสัดสวนงานวิจัยประยุกตตองานวิจัยพื้นฐาน ไมต่ํากวา 75:25
6. ปรับสัดสวนงบประมาณวิจัยระหวางงบประมาณภายในตองบประมาณภายนอก ไมต่ํากวา 70:30
7. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการตอยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
8. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งเรื่องการตีพิมพ และการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
9. สนับสนุนผลงานวิจัยใหมีการจัดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น
10. ปรับปรุงการคิดกรอบภาระงานดานการวิจัยใหมีน้ําหนักคะแนนที่เหมาะสมยุติธรรม
11. สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม โดยกําหนดเปนนโยบาย กลยุทธและตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน
12. สนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมใหมเปนระยะๆ
13. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
14. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยากรในทองถิ่น
15. พัฒนาหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยตอยอดผลงานสูเชิงพาณิชย
16. พัฒนาศูนยคลินิกเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่นําวิทยาการและเทคโนโลยีไปชวยในการแกปญหาการผลิต
17. สนับสนุนความรวมมือในการทําวิจัยรวมกันกับภาคอุตสาหกรรมในหัวขอที่มีความสนใจรวมกัน
18. สนับสนุนการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได
19. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการวิจัยเฉพาะทาง
20. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
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โครงการ/กิจกรรม (หลัก)

โครงการ/กิจกรรม (ยอย)

1. โครงการจัดทําแผนแมบทงานวิจัยของแตละคณะ / มหาวิทยาลัย
2. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
4. โครงการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อสําหรับการถายทอดเทคโนโลยี และสราง
องคความรู
5. โครงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
6. โครงการสรางเครือขายงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมกับหนวยงานตางๆ
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
8. โครงการวิจัยสถาบัน

1. โครงการศูนยทดสอบและ ฝกอบรมมาตรฐานในวิชาชีพ
2. โครงการผลิตสื่อการเรียนรูดานอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลาย
3. โครงการพัฒนานักวิจัยหนาใหมในมหาวิทยาลัย
4. โครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
5. โครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย สิ่ง ประดิษฐ และนวัตกรรมเพื่อสําหรับการถายทอดเทคโนโลยี
6. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคม และชุมชน
7. โครงการจัดทําแผนแมบทงานวิจัยของแตละคณะ/มหาวิทยาลัย
8. โครงการกําหนดแผนและชี้แจงการกําหนดสัดสวนการวิจัยประยุกตไมต่ํากวา 75:25
9. โครงการอบรมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
10. โครงการกําหนดปฏิทินการขอทุนจากแหลงทุนภายนอก
11. โครงการแสวงหาแหลงเงินทุนตางๆ รวมทั้งจากองคการบริหารสวนจังหวัด , ตําบล
12. โครงการกําหนดสัดสวนการของบประมาณภายใน
13. โครงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
14. โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพรในสื่อตางๆ
15. โครงการจัดทําวารสารวิจัยใหเปนที่ยอมรับของ สกอ.
16. โครงการจัดสรรงบประมาณการเผยแพรผลงานวิจัย
17. โครงการฝกอบรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
18. โครงการสนับสนุนเงินรางวัลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรและมีการอางอิงในวารสารที่มี Impact parameter สูง
19. โครงการฝกอบรมการใหความรูและการเขียนคําขอสิทธิบัตรทางปญญา
20. โครงการจัดสรรงบประมาณรางวัลสําหรับผูที่ไดรับการจัดสิทธิบัตรทางปญญา
21. โครงการจัดทําระเบียบการจัดสรรสิทธิประโยชนทางปญญา
22. โครงการจัดประชุม/แจง ระเบียบการเพิ่มคะแนนภาระงานดานวิจัย
23.โครงการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ กพร.สมศ.และ สกอ.
24. โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง
25. โครงการจัดฝกอบรมการใหความรูการวิจัยในชั้นเรียน
26. โครงการกําหนดเปาหมาย/สนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
27. โครงการกําหนดเปาหมายและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยากรในทองถิ่น
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โครงการ/กิจกรรม (หลัก)

โครงการ/กิจกรรม (ยอย)
28. โครงการจัดประชุมรวมระหวางนักวิจัย นักวิชาการทองถิ่นและชุมชน เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย
29. โครงการกําหนดเปาหมายและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยตอยอดผลงานสูเชิงพาณิชย
30. โครงการดําเนินการบมเพาะผลงานวิจัยใหเกิดมูลคาในเชิงพาณิชย
31. โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อการแกปญหาการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม OTOP ธุรกิจ SME’s ของทองถิ่น
32. โครงการกําหนดเปาหมายและจัดสรรงบประมาณในการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
33. โครงการจัดประชุมรวมระหวางนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย
34. โครงการตรวจเยี่ยมหนวยงานฝกงานภายนอก เพื่อนําปญหามาพัฒนาโจทยวิจัยรวม
35. โครงการจัดทําระเบียบวาดวยการวิจัยรวมระหวางรัฐและเอกชน
36. โครงการจัดทําฐานขอมูลการวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได
37. โครงการกําหนดเปาหมายและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง
38. โครงการกําหนดเปาหมายและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย

Key Performance Indicator (KPI)
1. รอยละของอาจารยประจําที่ทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
2. รอยละของสัดสวนงานวิจัยเพื่อการถายทอดทางเทคโนโลยีตอองคความรู
3. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตร
4. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร และนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
5. จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียน
6. รอยละของสัดสวนงบประมาณวิจัยที่ไดรับจากภายในตอภายนอก
7. จํานวนเครือขายความรวมมือ (MOU) งานวิจัยกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ
8. รอยละของงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลตามกรอบแผนงานที่กําหนด

Performance Indicator (PI)
1. จํานวนสื่อการเรียนรูดานอิเล็กทรอนิกส (E-learning)
2. จํานวนอาจารยที่ทํางานวิจัย
3. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมที่ทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน
4. จํานวนงานวิจัยที่พัฒนารวมกันกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
5. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอน
6. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
7. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
8. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ที่ไดรับงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัย
9. จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ที่จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
10. จํานวนแผนแมบทงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ระยะ 4 ป
11. รอยละของงานวิจัยประยุกตตองานวิจัยพื้นฐาน
12. รอยละของงบประมาณวิจัยภายในตองบประมาณวิจัยภายนอก
13. มีกองทุนวิจัยสําหรับพัฒนาการตอยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
14. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร และการนําเสนอผลงานวิ จัยในระดับชาติ และนานาชาติ
15. มีระเบียบ ขอบังคับ สําหรับการคิดกรอบภาระงานดานวิจัย
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Key Performance Indicator (KPI)

Performance Indicator (PI)
16. มีนโยบาย กลยุทธ และตัวชี้วัด ดานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
17. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหเปนนักวิจัยหนาใหม
18. จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
19. จํานวนงานวิจัยที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยากรในทองถิ่น
20. จํานวนโครงการที่เกิดจากการตอยอดผลงานวิจัย โดยหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI)
21. จํานวนโครงการที่นําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการแกไขปญหา
22. จํานวนเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
23. จํานวนระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายงานวิจัยอื่นๆ
24. จํานวนศูนยวิจัยเฉพาะทาง
25. จํานวนฐานขอมูลสนับสนุนการวิจัย
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