
ประเด็นยุทธศาสตร/ คา

เปาหมาย
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหลงเงิน ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

เปาประสงค/ตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัดโครงการ 60 ดําเนินงาน =ไมบรรลุ 60

ประเด็นยุทธศาสตรที่1 :  พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษาและสรางอุตสาหกรรมสัมพันธ  

เปาประสงคที่ 1.1 การจัดการสหกิจศึกษาเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 500 กลยุทธที่ 1.1.1 1.โครงการวันสหกิจศึกษา 400 × แผนดิน 210,000 ผูชวยผูอํานวยการ เนื่องจากไมไดรับ

จํานวนนักศึกษาที่ผานการ ประชาสัมพันธรูปแบบ และฝกงานวิชาชีพ มจพ. O : ปทมา , สุชาดี จัดสรรงบประมาณ

ประเมินการปฏิบัติงาน โครงการสหกิจศึกษาให

สหกิจศึกษาจํานวน ทุกหนวยงานเขาใจและ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ดําเนินการตามหลักการ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ของสหกิจศึกษา 1.คะแนนเฉลี่ยความพึง 3.5

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา พอใจของผูเขารวมโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 400 2.จํานวนผูเขารวมโครงการ 400

จํานวนอาจารยสหกิจ

ศึกษา 50 กลยุทธที่ 1.1.2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ประชาสัมพันธทุก

 จํานวนสถานประกอบการ ภาควิชา

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 200 และภาคอุตสาหกรรมเขาใจ

คะแนนเฉลี่ยความพึง ประโยชนของโครงการ

พอใจ > 3.50 สหกิจศึกษา

ของสถานประกอบการ

กลยุทธที่ 1.1.3  2.โครงการอบรมเตรียม × แผนดิน 200,000        ผูชวยผูอํานวยการ เนื่องจากไมไดรับ

ผลักดันใหสหกิจศึกษาเปน ความพรอมนักศึกษา

  

จัดสรรงบประมาณ

นโยบายหลักดานการผลิต สหกิจศึกษา S : ปทมา,ณัฐพล

บัณฑิตของมหาวิยาลัย ตัวชี้วัด

1.จํานวนของผูเขารวมโครงการ 500

2.ความพึงพอใจของผูเขารวม 3.5

โครงการ

กลยุทธที่ 1.1.4 นํา 3.โครงการพัฒนาระบบจัดการ × แผนดิน 200,000        ผูชวยผูอํานวยการ เนื่องจากไมไดรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ผลการประเมินงานดาน O : ณัฐพล ชุมดี จัดสรรงบประมาณ

ในการจัดรูปแบบการจัดการ สหกิจศึกษา S : ปทมา,สุชาดี

ศึกษาทวิภาคี ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 3.5

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน



ประเด็นยุทธศาสตร/ คา

เปาหมาย
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหลงเงิน ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

เปาประสงค/ตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัดโครงการ 60 ดําเนินงาน =ไมบรรลุ 60

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

เปาประสงค ที่ 1.2 สหกิจศึกษาเปนที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 90 กลยุทธที่1.2.1 4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ × แผนดิน 850,000        ผูชวยผูอํานวยการ เนื่องจากไมไดรับ

รอยละอาจารยนิเทศ สงเสริมและพัฒนา หลักสูตรอาจารยนิเทศ O : สุชาดี จัดสรรงบประมาณ

ที่ผานเกณฑการอบรม คณาจารยนิเทศ ตัวชี้วัด  S : ปทมา,ณัฐพล

หลักสูตรอาจารยนิเทศ รอยละผูที่ผานเกณฑ 90

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 1

จํานวนหลักสูตรที่นําสื่อ กลยุทธที่1.2.2    

วิดีทัศนไปใช สงเสริมและผลักดันจัด

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 3 การเรียนการสอนเพื่อ

จํานวนโครงการสหกิจ เชื่อมโยงอุตสาหกรรม

ศึกษาและจํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล กับมหาวิทยาลัย 

/ใบประกาศเกียรติคุณ กลยุทธที่1.2.3 5.โครงการประกวดผลงาน × แผนดิน 50,000         ผูชวยผูอํานวยการ เนื่องจากไมไดรับ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 5 สนับสนุนใหนักศึกษาทํา สหกิจศึกษาดีเดน O : สุชาดี จัดสรรงบประมาณ

จํานวนครั้งที่ประชุม/ โครงงาน/ทําวิจัยในหลักสูตร ตัวชี้วัด S : ปทมา,ณัฐพล

สัมมนา/ สหกิจศึกษาฯ รวมกับ จํานวนโครงการสหกิจศึกษา 3

ประชาสัมพันธทั้งในและ ภาคอุตสาหกรรม และจํานวนผลงานที่ไดรับ

ตางประเทศ รางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณ

กลยุทธที่1.2.4 6.กิจกรรมรการดําเนินงาน × แผนดิน 20,000         ผูชวยผูอํานวยการ เนื่องจากไมไดรับ

ประชาสัมพันธผลความ สหกิจศึกษาประจําป O : ปทมา  จัดสรรงบประมาณ

สําเร็จของรูปแบบสหกิจ ตัวชี้วัด S : สุชาดี 

ศึกษาของมหาวิทยาลัยแก จํานวนหนวยงานที่จัดสง 5

หนวยงานภายนอก

เปาประสงคที่ 1.3 เครือขายภาคอุตสาหกรรมใหการยอมรับงานสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จํานวน MOU 1 กลยุทธที่1.3.1   สราง 7.โครงการผูบริหารพบปะ × แผนดิน 30,000         ผูชวยผูอํานวยการ เนื่องจากไมไดรับ

ระหวางหนวยงานภาค เครือขายความรวมมือกับ ผูประกอบการ O : ปทมา  จัดสรรงบประมาณ

อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ตัวชี้วัด S : สุชาดี 

จํานวน MOU ระหวาง 1

หนวยงานภาคอุตสาหกรรม



ประเด็นยุทธศาสตร/ คา

เปาหมาย
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหลงเงิน ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

เปาประสงค/ตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัดโครงการ 60 ดําเนินงาน =ไมบรรลุ 60

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงคที่ 2.1 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด 2.1.1 จํานวนสื่อ วิชา กลยุทธที่ 2.1.1 สงเสริม 1. โครงการผลิต × รายได 150,000       รองผูอํานวยการ เนื่องจากไม

อิเล็กทรอนิกสที่ผลิตตาม 3 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อวีดิทัศนเพื่อการเรียน O: เชาวลี ไดรับจัดสรร

มาตรฐานของสถาบัน ใหเปนมาตรฐานของสถาบัน การสอน S: รณชัย งบประมาณ

ตัวชี้วัด 2.1.2 จํานวนครั้งที่ได ครั้ง ตัวชี้วัด

ประชาสัมพันธ/สงเสริมใหมี 12 1. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส 3

การเผยแพรขาวสาร 2. โครงการผลิต × รายได 6,000           รองผูอํานวยการ เนื่องจากไม

สื่อเตรียมความพรอมกอน O: อนุรักษ ไดรับจัดสรร

ออกสหกิจศึกษา S: รณชัย งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1. จํานวนหัวขอ 3

3. โครงการพัฒนา แผนดิน 300,000       รองผูอํานวยการ

สื่อการเรียนแบบออนไลน O: เชาวลี

และพัฒนาเนื้อหาวิชามาตรฐาน S: รณชัย

อุตสาหกรรมและวิชาพื้นฐาน

เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขา

ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

1. จํานวนวิชา 4

กลยุทธที่ 2.1.2 ติดตามการ

นําสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผลิต

ไปใชงาน

กลยุทธที่ 2.1.3 ประชาสัมพันธ 4. โครงการ - 0 รองผูอํานวยการ

การจัดการเรียนการสอนดวย ประชาสัมพันธ O: เชาวลี

สื่ออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น การจัดการเรียนการสอน S: รณชัย

ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส

ตัวชี้วัด

1. จํานวนครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ



ประเด็นยุทธศาสตร/ คา

เปาหมาย
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหลงเงิน ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

เปาประสงค/ตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัดโครงการ 60 ดําเนินงาน =ไมบรรลุ 60

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

เปาประสงคที่ 2.2 ใหบริการวิชาการงานฝกอบรมทางดานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ตัวชี้วัด 2.2.1 ระดับพึงพอใจ รอยละ กลยุทธที่ 2.2.1 ออกแบบ 5. โครงการ - 0 รองผูอํานวยการ

ของผูเขาฝกอบรม/ผูรับบริการ 80 หลักสูตรการฝกอบรมทางดาน เผยแพรความรูการใช O: อนุรักษ

วิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน S: รณชัย

ตัวชี้วัด

1. รอยละความพึงพอใจของ 80

ของผูเขาฝกอบรม/ผูรับ

บริการวิชาการ

กลยุทธที่ 2.2.2 ใหบริการ 6. โครงการ - 0 รองผูอํานวยการ

วิชาการงานฝกอบรมทางดาน อบรมการพัฒนาสื่อ O: สรนพ

สื่ออิเล็กทรอนิกสแกหนวยงาน อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียน S: รณชัย

ภายในและภายนอก การสอน

ตัวชี้วัด

1. รอยละความพึงพอใจของ 80

ของผูเขาฝกอบรม/ผูรับ

บริการวิชาการ

เปาประสงคที่ 2.3 การพัฒนารายการโทรทัศนดิจิตอลและสื่อวีดิทัศน

ตัวชี้วัด 2.3.1 จํานวนรายการ 1 กลยุทธที่ 2.3.1 สนับสนุนใหมี 7. โครงการผลิต  0 รองผูอํานวยการ

โทรทัศนดิจิตอลและสื่อ การผลิตรายการโทรทัศน และเผยแพรสื่อการศึกษา O: วิวัฒน

วีดิทัศนที่ผลิตขึ้นและไดรับการ ดิจิตอลและสื่อวีดิทัศนเพื่อ ผานเครือขายสาธารณะ S: สรนพ

เผยแพร เผยแพรขอมูลในมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด

1. จํานวนตอนที่ผลิตตอป 4

ตัวชี้วัด 2.3.2 ระดับความ 80 กลยุทธที่ 2.3.2 ใหบริการ 8. กิจกรรม - 0 รองผูอํานวยการ

พึงพอใจของผูรับบริการผลิต วิชาการในการผลิตรายการ บริการวิชาการในการผลิต O: รณชัย

รายการโทรทัศนดิจิตอลและ โทรทัศนดิจิตอลและสื่อวีดิทัศน รายการโทรทัศนดิจิตอล S: สรนพ

สื่อวีดิทัศน แกหนวยงานภายในและ และสื่อวีดิทัศนแกหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

1. รอยละความพึงพอใจ 80

ของผูรับบริการ



ประเด็นยุทธศาสตร/ คา

เปาหมาย
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหลงเงิน ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

เปาประสงค/ตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัดโครงการ 60 ดําเนินงาน =ไมบรรลุ 60

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

เปาประสงคที่ 2.4 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส

ตัวชี้วัด 2.4.1 ผลการประเมิน รอยละ กลยุทธที่ 2.4.1 สงเสริมใหมี 9. โครงการ × แผนดิน 290,000       รองผูอํานวยการ เนื่องจากไม

ประสิทธิภาพของระบบจัดการ 80 การพัฒนาระบบจัดการเรียน พัฒนาระบบวีดิทัศนดิจิตอล O: รณชัย ไดรับจัดสรร

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส การสอนอิเล็กทรอนิกส ผานเครือขายอินเทอรเน็ต S: จักรเรศ งบประมาณ

ตัวชี้วัด 2.4.2 ระดับความ รอยละ ตัวชี้วัด

พึงพอใจของผูใชระบบจัดการ 80 1. ผลการประเมิน 80

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประสิทธิภาพของระบบ

10. โครงการ × แผนดิน 430,500       รองผูอํานวยการ เนื่องจากไม

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ O: ณัฐพล ไดรับจัดสรร

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 S: จักรเรศ งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1. ผลการประเมิน 80

ประสิทธิภาพของระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคที่ 3.1 การบริหารจัดการในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 3.1.1 รอยละความสําเร็จ รอยละ กลยุทธที่ 3.1.1 สงเสริมให 1. โครงการจัดทําแผนสง × แผนดิน 200,000       ผูอํานวยการ เนื่องจากไมไดรับ

ของการปฏิบัติงานตาม 80 บุคลากรเขารับการเพิ่มพูน บุคลากรเพิ่มพูนความรู  O : แสงเดือน จัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรหนวยงาน ความรูในระเบียบที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับภาระงานที่ไดรับ  S : จํารัส,จักรเรศ

ตัวชี้วัด 3.1.2 รอยละความพึง รอยละ กับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย มอบหมาย 

พอใจของบุคลากรที่มีตอการ 95 ตัวชี้วัด

บริหารจัดการ จํานวนครั้งที่ผานการอบรม/คน/ครั้ง 2

กลยุทธที่ 3.1.2 พัฒนาการ 2. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู 0 ผูอํานวยการ

บริหารจัดการในหนวยงานให เกี่ยวกับ PDCA  O : แสงเดือน

เปนไปตามระบบ PDCA ตัวชี้วัด  S : จํารัส,จักรเรศ

จํานวนครั้งที่ผานการอบรม/ 1 -

คน/ครั้ง

กลยุทธที่ 3.1.3 ฝกอบรม 3.โครงการพัฒนาบุคลากรใหมี 0 ผูอํานวยการ

บุคลากรตามภาระงาน และ ตําแหนงที่สูงขึ้น  O : แสงเดือน

อบรมการจัดทําคูมือสมรรถนะ ตัวชี้วัด  S : จํารัส,จักรเรศ

การปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 1 -



ประเด็นยุทธศาสตร/ คา

เปาหมาย
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหลงเงิน ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

เปาประสงค/ตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัดโครงการ 60 ดําเนินงาน =ไมบรรลุ 60

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

เปาประสงคที่ 3.2 ระบบสารสนเทศสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 3.2.1 จํานวนระบบ 1 กลยุทธที่ 3.2.1 พัฒนาระบบ 4.โครงการจัดทําระบบ รายได 85,000         ผูอํานวยการ

สารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  O : จักรเรศ

ตัวชี้วัด 3.2.2 ระดับ 4 ในองคกร จัดการในองคกร S : แสงเดือน,จํารัส

ความพึงพอใจการใชงาน ตัวชี้วัด

ระบบสารสนเทศ จํานวนระบบสารสนเทศ 1

เปาประสงคที่ 3.3 บุคลากรทํางานอยางมีความสุข 

ตัวชี้วัด 3.3.1 จํานวนกิจกรรม/ 1 กลยุทธที่ 3.3.1 สนับสนุนการ 5.กิจกรรม 5 ส. รายได 10,000         ผูอํานวยการ

โครงการที่สงเสริม จัดกิจกรรมภายในองคกร ตัวชี้วัด  O : แสงเดือน

สภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับความพึงพอใจของ 4  S : จํารัส,จักรเรศ

ผูเขารวมกิจกรรม

กลยุทธที่ 3.3.2 สงเสริมการ 6.โครงการพัฒนาบุคลากร รายได 100,000       ผูอํานวยการ

สรางสัมพันธที่ดีในองคการ ตัวชี้วัด  O : แสงเดือน

1.ระดับความพึงพอใจของ 4  S : จํารัส,จักรเรศ

ผูเขารวมโครงการ

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ 15

เปาประสงคที่ 3.4 บุคลากรมีความรู ความสามารถ ในภาระงานที่ไดรับมอบหมาย

3.4.1 รอยละความสําเร็จของการ 80 กลยุทธที่ 3.4.1 สงเสริมใหจัดทํา 7.โครงการจัดการองคความรู รายได 20,000         ผูอํานวยการ

ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  KM ในองคกร ในองคกร (KM)  O : จํารัส

รายบุคคล ตัวชี้วัด  S : แสงเดือน

3.4.2 ระดับความสําเร็จของการ 4 จํานวนผูเขารวมโครงการ 15 ,จักรเรศ

จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) และ กลยุทธที่ 3.4.2 สงเสริมการ 8.โครงการจัดทําแผนพัฒนา รายได - ผูอํานวยการ ไมจัด

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) บุคลากรรายบุคคล  O : แสงเดือน

 (IDP) และแผนพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด  S : จํารัส,จักรเรศ

3.4.3 รอยละของบุคคลากรไดนํา 80 รายบุคคล (IDP) จํานวนผูเขารวมโครงการ 15

กระบวนการจัดการความรูมา

พัฒนาการทํางาน
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