แบบเสนอโครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รวมทํา
โครงการ
งบประมาณ
ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรางผลงานวิจัยจากบริบททาง
 โครงการใหม
วัฒนธรรมและชุมชน เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร
 โครงการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 2
ตอเนื่อง
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
 ar (ตรี)  ar (โท)  ar (เอก)
BT(โท)
สํานักงาน
 id(ตรี)  id (โท)
 Ur.(โท)  Ur. (เอก)
100,000
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลักษณะโครงการและการบูรณาการ
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

teaching &
learning

research

local wisdom

community
care

academic
service

 อื่นๆ
กิจกรรมและเปาหมายของโครงการ

creative
economy

 อื่นๆ

เปนการตอยอดจากโครงการสัมมนากลุมวิจัยหลักสูตรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมโบนันซา เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ที่ผานมา ที่ประชุมไดนําเสนอ
ใหมีการจัดตั้งกลุมพี่เลี้ยงวิจัยแยกตามกลุมสาขาวิชา ตามความสนใจ 5
สาขาวิชา รวมทั้งใหมีการจัด KM เพื่อคําขอโครงการวิจัย และตั้งทีมวิจัย จน
สามารถยื่นขอเสนอโครงการ เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการวิจัย
และพัฒนาไปสูกระบวนการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร
ดังนั้น เพื่อเปนกลไกสําคัญที่จะชวยสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการใน
คณะวิชา โดยเฉพาะการผลิตผลงานทางการวิจัย ที่มีทิศทางที่ชัดเจน และ
สามารถการบูรณาการองคความรูและประสบการณของนักวิจัยที่แตกตางกัน
มาเกิดองคความรูใหมที่เปนประโยชน และเปนไปตามความตองการอยาง
แทจริงของนักวิจัย ที่สนองตอบยุทธศาสตรคณะฯดังกลาว กลุมวิจัยและบริการ
วิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงคหลักที่สําคัญยิ่งอีกประการคือบทบาทในดาน
วิชาการของสถาบันการศึกษาหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรจะมี
บทบาทที่สําคัญในการศึกษา คนควาเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาชุมชน
เมืองตาง ๆ ของภูมิภาคตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะสถาปตยกรรม

ลักษณะกิจกรรมที่สําคัญเชน
สํารวจภาคสนาม / เก็บและวิเคราะห
ขอมูล / ดูงาน / สัมมนา / ฝกอบรม /
workshop / ปฏิบัติการออกแบบกอสราง / ผลิตตนแบบ / เผยแพร
ความรู / กิจกรรมแนะแนว /
ประชาสัมพันธ / ฯลฯ

ผลลัพธของโครงการที่คาดวาจะไดรับ
เชน ผลงานวิชาการ-งานสรางสรรค /
การตีพิมพเผยแพร/ ขอมูลทางวิชาการวิชาชีพ /รายงานสรุป / เอกสารเผยแพร
/ การเกิดเครือขาย / การแกปญหาจริง
/ การนําไปใชประโยชน / การเสริม
ศักยภาพ / การเพิ่มมูลคา / การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ /ฯลฯ

ศาสตร ไดกําหนดพันธกิจไว โดยในปงบประมาณ 2560 คณะฯ ไดกําหนดให
มีการดําเนินการดานวิชาการที่เชื่อมโยงกับเมืองและชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม
สรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน จากการดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2560 ทางฝายฯไดกําหนดพื้นที่อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
เปนพื้นที่เปาหมายเริ่มตนเพื่อดําเนินโครงการ มีการดําเนินกิจกรรมเปน 2
ชวง โดยชวงแรก กําหนดใหมีการลงพื้นที่สํารวจ รับฟงขอเสนอแนะจากผูนํา
ชุมชน การจัด KM การคัดเลือกโจทยวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เพื่อใหไดรางขอเสนอโครงการวิจัย หรือขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อ
สามารถจัดสรรงบประมาณดําเนินการวิจัยใหได โดยในระหวางทางกําหนดใหมี
ทีมพี่เลี้ยงที่ใหการสนับสนุนกระบวนการทําวิจัย จนสามารถทําวิจัยไดแลวเสร็จ
และชวงที่ 2 เปนการ KM ในการจัดทําบทความวิจัย และสามารถพัฒนาไปสู
การจัดทําบทความวิจัยที่สามารถสงไปตีพิมพและเผยแพรในที่ประชุมตาง ๆ
รวมทั้ง การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยได
สําหรับปงบประมาณ 2561 เปนการตอยอดการดําเนินกิจกรรมที่ไดลง
พื้นที่อําเภอบานไผจังหวัดขอนแกน คือ การเลือกหัวขอเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปดําเนินการวิจัยเพื่อแกปญหา หรือโครงการบริการวิชาการที่
สนองตอบความตองการของชุมชนได รวมไปถึงการขั้นตอนการเสนอผลงาน
การวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนการพัฒนาผลงานวิจัยไปสูบทความเพื่อสงไป
ตีพิมพเผยแพรทั้งในและตางประเทศ
นอกจากกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่องจากป 2560 การขยายพื้นที่เพื่อ
สรางความรวมมือจากอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เปนพื้นที่อําเภออื่น ๆ ใน
จังหวัดขอนแกนตอไป
1. วางกรอบแนวคิดโครงการ ขั้นตอนการดําเนินงาน
2. การเลือกโจทยวิจัย และการเลือกพื้นที่
3. ลงสํารวจพื้นที่ และรับฟงขอเสนอแนะจากผูนําชุมชน
4. การพัฒนาหัวขอโครงการยอย ตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัย รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาไปสูชุดโครงการวิจัย
5. ขอรับงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
6. การนําเสนอโครงการ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกลุม
นักวิจัยและคณะพี่เลี้ยงนักวิจัย
7. นําเสนอผลงานการวิจัยตอสาธารณะชน
8. การสรุปผลโครงการและประเมินผลโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเพิ่มขึ้นของผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการ
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการสูระดับชาติและนานาชาติ
แหลงทุนวิจัยและจํานวนงบประมาณการวิจัยตอจํานวนบุคลาการ
ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ
การจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

เปาหมายหรือตัววัดความสําเร็จ
เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / จํานวน
ผลงานหรือชิ้นงาน / ระดับของการ
เผยแพร / การไดรับรางวัลหรือการ
อางอิง / การประเมินคุณคาหรือ
ประโยชนที่ไดรับ / ฯลฯ

1.
2.
3.
4.

อาจารยเขารวมโครงการหลักสูตรละไมนอยกวา 3 คน/หลักสูตร
มีผลงานวิจัยปละ 5 เรื่อง
มีการเผยแพรผลงานในรูปแบบตางๆ
มีการสงผลงานการศึกษาวิจัยไปใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใช
ประโยชน
5. มีการเผยแพรและตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

แบบเสนอโครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 โครงการใหม
 โครงการ
ตอเนื่อง

ชื่อโครงการ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ชื่อหัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รวมทํา
โครงการ
งบประมาณ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
 ar (ตรี)  ar (โท)  ar (เอก)
BT(โท)
สํานักงาน
 id(ตรี)  id (โท)
 Ur.(โท)  Ur. (เอก)
ใชงบประมาณเดียวกับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรางผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรม
และชุมชน เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 2

ชวงเวลาดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลักษณะโครงการและการบูรณาการ
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

teaching &
learning

research

local wisdom

community
care

academic
service

 อื่นๆ
กิจกรรมและเปาหมายของโครงการ

ลักษณะกิจกรรมที่สําคัญเชน
สํารวจภาคสนาม / เก็บและวิเคราะห
ขอมูล / ดูงาน / สัมมนา / ฝกอบรม /
workshop / ปฏิบัติการออกแบบกอสราง / ผลิตตนแบบ / เผยแพร
ความรู / กิจกรรมแนะแนว /
ประชาสัมพันธ / ฯลฯ

creative
economy

 อื่นๆ

เปนโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เปนโครงการจัดทําขึ้นตาม
แนวนโยบาย การสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่เปนเลิศ ( Excellence
Academy) และ การสงเสริมทางดานเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy
and Society) อันจะทําใหเกิดการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการเขาดวยกัน
สามารถพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งทางดาน
วิชาการ
-

จัดทําโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศทาง
วิชาการ ที่จะทําใหอาจารยทํางานวิจัยเพิ่ม และผลิตผลงานทาง
วิชาการทั้งการตีพิมพภายในและภายนอกประเทศใหมากขึ้น

-

จัด Writing Camp สําหรับนักวิจัยที่ประสงคจะจัดทําผลงานทาง
วิชาการ พรอมทั้งทีมพี่เลี้ยง รวมถึงงบประมาณและแหลงทุนเพื่อ
สนับสนุน

-

โครงการเชิญเจาของ/ผูประสานงานจากแหลงทุนภายนอก มา

บรรยายใหความรู

ผลลัพธของโครงการที่คาดวาจะไดรับ
เชน ผลงานวิชาการ-งานสรางสรรค /
การตีพิมพเผยแพร/ ขอมูลทางวิชาการวิชาชีพ /รายงานสรุป / เอกสารเผยแพร
/ การเกิดเครือขาย / การแกปญหาจริง
/ การนําไปใชประโยชน / การเสริม
ศักยภาพ / การเพิ่มมูลคา / การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ /ฯลฯ
เปาหมายหรือตัววัดความสําเร็จ
เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / จํานวน
ผลงานหรือชิ้นงาน / ระดับของการ
เผยแพร / การไดรับรางวัลหรือการ
อางอิง / การประเมินคุณคาหรือ
ประโยชนที่ไดรับ / ฯลฯ

-

จัดทําสารสนเทศแหลงทุนวิจัย

-

ประชาสัมพันธการใหทุนจากแหลงทุนตาง ๆ

-

จัดทําสารสนเทศงานวิจัย และบริการวิชาการ ใหมีขอมูลเปนปจจุบัน
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเชิงนโยบาย รวมทั้ง

-

การสงเสริมการจดสิทธิบัตร โดย การจัดการบรรยายใหความรูแก
อาจารย และคัดเลือกผลงานเพื่อเปนตนแบบในการนํารองการนํา
ผลงานไปจดสิทธิบัตร

-

สนับสนุนการขอทุนวิจัย โดยเฉพาะทุนดาน Talent Mobility ที่
สนับสนุนใหนักวิชาการไปทํางานรวมกับเอกชน ทําใหเกิดการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน

-

สงเสริมการจัดตั้งศูนยบริการการออกแบบอยางชัดเจน โดยใน
ปงบประมาณ 2560 ไดจัดโครงการศึกษาดูงานแนวทางการบริหาร
และจัดตั้งศูนยบริการวิชาการและการออกแบบ ซึ่งในปงบประมาณ
2561 เปนการเสนอโครงการและแนวทางความเปนไปไดในการ
จัดตั้งศูนยบริการวิชาการ และการจัดสรรภาระงานใหแกเจาหนาที่
เพื่อสามารถรองรับการจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึง
ระเบียบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

-

มีการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนที่หลากหลาย
มีจํานวนสัดสวนงานวิจัยตอจํานวนอาจารยที่เพิ่มขึ้น
มีงานวิจัยที่เปนไปตามความตองการของบริบทชุมชนและสังคม
มีการสงตองานวิจัยไปใชประโยชน โดยการเผยแพรผลงานไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการประชาสัมพันธผลงานการวิจัยจากนักวิชาการสูชาวบาน

-

มีอาจารยเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 50
มีสัดสวนงานวิจัยตอจํานวนอาจารยเพิ่มขึ้น
มีสัดสวนการเผยแพรผลงานการวิจัยตอจํานวนอาจารยเพิ่มขึ้น

แบบเสนอโครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการพัฒนาวิชาการสูการเปนนานาชาติ (โครงการ MOU เพื่อ

ชื่อโครงการ

ขยายความรวมมือตอสถาบันตางประเทศ ปที่ 2)

ชื่อหัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รวมทํา
โครงการ
งบประมาณ
ชวงเวลาดําเนินการ

ฝายวิจัยและพัฒนาวิชาการ
 ar (ตรี)  ar (โท)  ar (เอก)
 id(ตรี)  id (โท)
200,000
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง

BT(โท)
 Ur.(โท)  Ur. (เอก)

สํานักงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลักษณะโครงการและการบูรณาการ
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

teaching &
learning

research

local wisdom

community
care

academic
service

creative
economy

 อื่นๆ
กิจกรรมและเปาหมายของโครงการ

 อื่นๆ

เปนกิจกรรมตอเนื่องจากโครงการ MOU เพื่อขยายความรวมมือตอสถาบัน
ตางประเทศ ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2561 กําหนดใหมีการของบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพิ่มจากปที่ผานมา และกําหนดใหคณาจารย
เดินทางไปทํากิจกรรมรวมกันในหลายหลักสูตร และหลากหลายกิจกรรมใน
คราวเดียวเพื่อจะประหยัดงบประมาณ และมีกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกดาน การ
บรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน การเจรจาเพื่อทําขอตอลงความรวมมือกับ
สถาบันตางประเทศ

ลักษณะกิจกรรมที่สําคัญเชน
สํารวจภาคสนาม / เก็บและวิเคราะห
ขอมูล / ดูงาน / สัมมนา / ฝกอบรม /
workshop / ปฏิบัติการออกแบบกอสราง / ผลิตตนแบบ / เผยแพร
ความรู / กิจกรรมแนะแนว /
ประชาสัมพันธ / ฯลฯ

-

คณาจารยที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือมีเครือขาย
สถาบันการศึกษาตางประเทศนําเสนอรายชื่อสถาบัน

-

ประชุมคณาจารยเพื่อเสนอพื้นที่หรือสถาบันตางประเทศ

-

เดินทางไปศึกษาดูงาน และทํากิจกรรมรวมกันระหวางคณาจารยใน
หลากหลายหลักสูตร

-

สรุปผลการดําเนินงาน

ผลลัพธของโครงการที่คาดวาจะไดรับ
เชน ผลงานวิชาการ-งานสรางสรรค /
การตีพิมพเผยแพร/ ขอมูลทางวิชาการวิชาชีพ /รายงานสรุป / เอกสารเผยแพร
/ การเกิดเครือขาย / การแกปญหาจริง
/ การนําไปใชประโยชน / การเสริม
ศักยภาพ / การเพิ่มมูลคา / การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ /ฯลฯ
เปาหมายหรือตัววัดความสําเร็จ
เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / จํานวน
ผลงานหรือชิ้นงาน / ระดับของการ
เผยแพร / การไดรับรางวัลหรือการ
อางอิง / การประเมินคุณคาหรือ
ประโยชนที่ไดรับ / ฯลฯ

• ขยายการทํา MOU กับสถาบันตางประเทศ
• สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา เนนการวิจัยรวมกัน

• มี MOU กับสถาบันตางประเทศ
• มีกิจกรรมวิชาการรวมกัน เชน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การวิจัยรวม เปนตน

แบบเสนอโครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อโครงการ

โครงการเผยแพรองคความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ ปที่ 2

ชื่อหัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รวมทํา
โครงการ
งบประมาณ

งานวิจัยและบริการวิชาการ
 ar (ตรี)  ar (โท)  ar (เอก)
 id(ตรี)  id (โท)
60,000

ชวงเวลาดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง

BT(โท)
 Ur.(โท)  Ur. (เอก)

สํานักงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลักษณะโครงการและการบูรณาการ
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

teaching &
learning

research

local wisdom

community
care

academic
service

 อื่นๆ

creative
economy

 อื่นๆ

กิจกรรมและเปาหมายของโครงการ

การเผยแพรผลงานการวิจัย บริการวิชาการแกสังคม เปนสวนหนึ่งที่จะชวยให
ประชาชน และสังคม ไดรับรูถึงภารกิจของคณะที่มีตอสังคม การเผยแพร
ผลงานดังกลาวนอกจากเปนการประชาสัมพันธผลงานของอาจารย และ
นักศึกษา ซึ่งสงผลตอภาพลักษณอันดีของคณะแลว ยอมนํามาซึ่งการสราง
ชองทางที่จะทําใหเกิดรายไดใหกับคณะฯในการใหบริการวิชาการแบบที่มี
คาตอบแทน และการใหบริการวิชาการที่ไมมีคาตอบแทน
ปจจุบัน การใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ลักษณะกิจกรรมที่สําคัญเชน
สํารวจภาคสนาม / เก็บและวิเคราะห
ขอมูล / ดูงาน / สัมมนา / ฝกอบรม /
workshop / ปฏิบัติการออกแบบกอสราง / ผลิตตนแบบ / เผยแพร
ความรู / กิจกรรมแนะแนว /
ประชาสัมพันธ / ฯลฯ

• คัดเลือกผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อนําไปเผยแพร
• ประชาสัมพันธผลงานดานการวิจัย บริการวิชาการ ในรูปแบบ
นิทรรศการ และออกสื่ออื่น ๆ
• จัดพิมพผลงานรวมเลม
• จัดทําแผนพับภาษาอังกฤษ
• จัดทํา VTR แนะนําคณะเปนภาษาอังกฤษ
• การจัดทําขอมูลผลงานอาจารยเผยแพรไวในเวปไซต

ผลลัพธของโครงการที่คาดวาจะไดรับ

• มีการตอยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย

เชน ผลงานวิชาการ-งานสรางสรรค /
• มีการเผยแพรผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
การตีพิมพเผยแพร/ ขอมูลทางวิชาการ• สงเสริมการสรางรายไดแกคณะฯในอนาคต
วิชาชีพ /รายงานสรุป / เอกสารเผยแพร
/ การเกิดเครือขาย / การแกปญหาจริง
/ การนําไปใชประโยชน / การเสริม
ศักยภาพ / การเพิ่มมูลคา / การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ /ฯลฯ
เปาหมายหรือตัววัดความสําเร็จ
จํานวนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อประชาสัมพันธโครงการวิจัย และบริการวิชาการ
เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / จํานวน ในรูปแบบตาง ๆ ไมนอยกวา 5 ครั้ง/ป
ผลงานหรือชิ้นงาน / ระดับของการ
เผยแพร / การไดรับรางวัลหรือการ
อางอิง / การประเมินคุณคาหรือ
ประโยชนที่ไดรับ / ฯลฯ

แบบเสนอโครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อโครงการ

การปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการประเมินและการพัฒนางาน

ชื่อหัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รวมทํา
โครงการ
งบประมาณ

งานวิจัยและบริการวิชาการ
 ar (ตรี)  ar (โท)  ar (เอก)
 id(ตรี)  id (โท)
ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ

ชวงเวลาดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง

BT(โท)
 Ur.(โท)  Ur. (เอก)

สํานักงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลักษณะโครงการและการบูรณาการ
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

teaching &
learning

research

local wisdom

community
care

academic
service

 อื่นๆ
กิจกรรมและเปาหมายของโครงการ

ลักษณะกิจกรรมที่สําคัญเชน
สํารวจภาคสนาม / เก็บและวิเคราะห
ขอมูล / ดูงาน / สัมมนา / ฝกอบรม /
workshop / ปฏิบัติการออกแบบกอสราง / ผลิตตนแบบ / เผยแพร
ความรู / กิจกรรมแนะแนว /
ประชาสัมพันธ / ฯลฯ

creative
economy

 อื่นๆ

เดิมงานวิจัยและบริการวิชาการไดรับมอบหมายใหเปนผูบันทึกและสรุปภาระ
งานของอาจารย ซึ่งฝายไดมอบหมายใหนายอนุพันธ เปนผูดูแลรับผิดชอบใน
การจัดทําสารสนเทศขอมูลดานการวิจัยและบริการวิชาการ แตขอมูลดังกลาว
อาจจะไมเปนปจจุบัน และอาจจะไมถูกตอง รวดเร็ว เนื่องจากการจัดทํา
ฐานขอมูลดังกลาวมีเพียงนายอนุพันธเพียงคนเดียวที่จะอัพโหลดขอมูลเหลานี้
ลงไปได ดังนั้น เพื่อเปนการไดตรวจสอบขอมูลภาระงาน และการพัฒนา
ฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยในอนาคต ฝายวิจัยและบริการวิชาการจึง
กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศของอาจารยขึ้นเพื่อทบทวน
การดําเนินงานดังกลาว
- วิเคราะหสรุปปญหา
- พัฒนาโปรแกรม และการกําหนด User name & Password สําหรับ
คณาจารย
- กําหนดใหคณาจารยเขาใช และบันทึกขอมูลเอง
- จัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
นอกจากเพิ่มขอมูลที่เปนเอกสาร ใหเพิ่มขอมูลประเภทภาพถาย
ผลงาน และแบบที่ทําเสร็จแลว หรืออาคารที่ไดรับการกอสราง
เรียบรอยแลวเปนตน

ผลลัพธของโครงการที่คาดวาจะไดรับ
เชน ผลงานวิชาการ-งานสรางสรรค /
การตีพิมพเผยแพร/ ขอมูลทางวิชาการวิชาชีพ /รายงานสรุป / เอกสารเผยแพร
/ การเกิดเครือขาย / การแกปญหาจริง
/ การนําไปใชประโยชน / การเสริม
ศักยภาพ / การเพิ่มมูลคา / การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ /ฯลฯ

-

เปาหมายหรือตัววัดความสําเร็จ
เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / จํานวน
ผลงานหรือชิ้นงาน / ระดับของการ
เผยแพร / การไดรับรางวัลหรือการ
อางอิง / การประเมินคุณคาหรือ
ประโยชนที่ไดรับ / ฯลฯ

-

-

-

มีสารสนเทศขอมูลภาระงานของอาจารยที่เปนจริง ถูกตอง และ
ครบถวน ผูบริหารสามารถนําไปวิเคราะหและวางแผนในการ
มอบหมายภาระงานใหกับอาจารยได รวมถึง สามารถนําไปใช
ประโยชนในการประเมินดานตาง ๆ ได
ผูรับบริการสามารถติดตอสอบถาม หรือขอความรูเพิ่มเติมกับอาจารย
ทานนั้นไดโดยตรง
เปนการขยายชองทางในการประชาสัมพันธผลงานของอาจารย
เปนการขยายชองทางใหเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ
มีสารสนเทศขอมูลภาระงานของอาจารยที่เปนจริง ถูกตอง และ
ครบถวน ผูบริหารสามารถนําไปวิเคราะหและวางแผนในการ
มอบหมายภาระงานใหกับอาจารยได
มีสารสนเทศฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย

