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แผนปฏิบัติการตามแผนกลยทุธ์ 
   ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

TGDE 



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัดโครงการ 63 ดําเนินงาน =ไม่บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 :  พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษาและสร้างอุตสาหกรรมสัมพันธ์  
เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการสหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 500 กลยุทธ์ที่ 1.1.1 1.โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.

ต.ค.62 -ก.ย.63

รายได้ 210,000.00           รองผู้อํานวยการ

จํานวนนักศึกษาที่ผ่านการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบ ตัวชี้วัด ปัทมา , รมณ

ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจ โครงการสหกิจศึกษาให้ทุก 1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน 3.75

ศึกษาจํานวนนักศึกษา หน่วยงานเข้าใจและ 2.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน

สหกิจศึกษา ดําเนินการตามหลักการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ของสหกิจศึกษา

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.1.2 2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ต.ค.62 -ก.ย.64 แผ่นดิน 17,000,000.00       สํานักงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 400 ประชาสัมพันธ์ทุกภาควิชา เข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขต

จํานวนอาจารย์สหกิจศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเข้าใจ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 50 ประโยชน์ของโครงการ ตัวชี้วัด

  จํานวนสถานประกอบการ สหกิจศึกษา 1.จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ 3,200 คน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 200 2.จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยม 250 คน

  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สอศ. 150 คน

ของสถานประกอบการ > 3.50 3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบ ต.ค.62 -ก.ย.64 แผ่นดิน 3,000,000.00        สํานักงาน

และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด

1.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน

2.จํานวนชิ้นงาน 450 ชิ้น

กลยุทธ์ที่ 1.1.3  4. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา พ.ย.62 -ม.ค.63 รายได้ 307,000.00           รองผู้อํานวยการ

ผลักดันให้สหกิจศึกษาเป็น ตัวชี้วัด รมณ

นโยบายหลักด้านการผลิต 1.จํานวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน  ปัทมา,สุวิทย์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 3.75

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัดโครงการ 63 ดําเนินงาน =ไม่บรรลุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

กลยุทธ์ที่ 1.1.4 นํา 5.กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา ต.ค.62 - ก.ย.63 - - อานนท์

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตัวชี้วัด ปัทมา,สุวิทย์,รมณ

ในการจัดรูปแบบการจัดการ 1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.5

ศึกษาทวิภาคี 2.จํานวนผู้เข้าใช้ระบบ 200 คน

6. กิจกรรมการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารการจัด ต.ค.62 - มิ.ย.63 เงินเหลือจ่าย 933,840.00           รองผู้อํานวยการ

การเรียนการสอนและการพัฒนาเครือช่ายความร่วมมือ ณัฐพล  อานนท์

ภาคอุตสาหกรรม ปัทมา,รมณ,สุวิทย์

ตัวชี้วัด

1.ระบบสารสนเทศ  1 ระบบ

2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ย3.75

เป้าประสงค์ ที่ 1.2 สหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 90 กลยุทธ์ที่1.2.1 7.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศ ต.ค.62 -ก.ค.63 เงินรายได้ 850,000.00           รองผู้อํานวยการ

ร้อยละอาจารย์นิเทศที่ผ่าน ส่งเสริมและพัฒนา ปัทมา,รมณ,สุวิทย์

เกณฑ์การอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศ ตัวชี้วัด ณัฐพล

อาจารย์นิเทศ 1.ร้อยละผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 1 2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.25

จํานวนหลักสูตรที่นําสื่อ

วิดีทัศน์ไปใช้ กลยุทธ์ที่1.2.2    8.โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา ต.ค.62 - มิ.ย..63 เงินเหลือจ่าย 3,445,500.00        รองผู้อํานวยการ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 3 ส่งเสริมและผลักดันจัด ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด บริการวิชาการ  ปัทมา,รมณ,สุวิทย์

จํานวนโครงการสหกิจศึกษา การเรียนการสอนเพื่อ ตัวชี้วัด

และจํานวนผลงานที่ได้รับรางวัล เชื่อมโยงอุตสาหกรรม 1.จํานวนนักศึกษาที่ผ่านโครงการสหกิจศึกษา 80 คน

/ใบประกาศเกียรติคุณ กับมหาวิทยาลัย 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.25

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 5

จํานวนครั้งที่ประชุม/สัมมนา/ 9.โครงการพัฒนาคณาจารย์นิเทศและการฝึกประสบการณ์ ต.ค.62 - มิ.ย..63 เงินเหลือจ่าย 1,000,000.00        รองผู้อํานวยการ

ประชาสัมพันธ์ทั้งในและ วิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม ปัทมา , รมณ

ต่างประเทศ ตัวชี้วัด สุวิทย์

1.จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ80

2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75

10.โครงการสร้างหลักสูตร 4 กลุ่ม ต.ค.62 - มิ.ย..63 เงินเหลือจ่าย 525,000.00           รองผู้อํานวยการ

ตัวชี้วัด  ปัทมา ,รมณ

1.จํานวนหลักสูตร 4 หลักสูตร  สุวิทย์

2.จํานวนสถานประกอบการ 10 แห่ง



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัดโครงการ 63 ดําเนินงาน =ไม่บรรลุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

11.โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิค ต.ค.62 - ก.ย.64 ต.ค.62 - ก.ย..63 เงินเหลือจ่าย 9,225,000.00        สํานักงาน

ขั่นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน รุ่น 5-7

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 80

2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

12.โครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขี้นสูง รุ่น 2-4 เงินเหลือจ่าย 2,992,402.45        สํานักงาน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 80

2. จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

กลยุทธ์ที่1.2.3 13..โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ต.ค.62 - ก.ค.63 รายได้ 100,000.00           รองผู้อํานวยการ

สนับสนุนให้นักศึกษาทํา ตัวชี้วัด  ปัทมา

โครงงาน/ทําวิจัยในหลักสูตร 1.จํานวนโครงการสหกิจศึกษาและจํานวนผลงานที่ได้รับ 3 เรื่อง  รมณ,สุวิทย์

สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ รางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณ

ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่1.2.4
14. กิจกรรม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดา้น ต.ค.62 - ก.ย.63 - - รองผู้อํานวยการ

ประชาสัมพันธ์ผลความ สหกิจศึกษาประจําปี  รมณ

สําเร็จของรูปแบบสหกิจ ตัวชี้วัด ปัทมา,สุวิทย์

ศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่ 1.จํานวนหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล 10 แห่ง

หน่วยงานภายนอก

เป้าประสงค์ที่ 1.3 เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมให้การยอมรับงานสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จํานวน MOU 1 กลยุทธ์ที่1.3.1   สร้าง 15 โครงการผู้บริหารพบปะผู้ประกอบการ รายได้ 30,000.00            รองผู้อํานวยการ

ระหว่างหน่วยงานภาค เครือข่ายความร่วมมอืกับ ตัวชี้วัด ปัทมา  

อุตสาหกรรม สถานประกอบการ 1.จํานวน MOU ระหว่างหน่วยและงานภาคอุตสาหกรรม 1 แห่ง  รมณ

2.จํานวนบริษัท 10 แห่ง



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัดโครงการ 63 ดําเนินงาน =ไม่บรรลุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด 2.1.1 จํานวนสื่อ 4 กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริม 1. โครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อ ต.ค.62 - มี.ค.63 รายได้ 200,000.00           รณชัย

อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตตาม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Thai MOOC (สกอ.)

มาตรฐานของสถาบัน ให้เป็นมาตรฐานของสถาบัน ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1.2 จํานวนครั้งที่ได้ 10 1. จํานวนวิชาสื่อที่ผลิต 1 วิชา

ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมให้มี 2. จํานวนผู้เข้าเรียนออนไลน์ 250 คน

การเผยแพร่ข่าวสาร

2. โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิค ต.ค.62 - ก.ย.63 แผ่นดิน 400,000.00           เชาวลี

ขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน 

งานสื่อการเรียนแบบอนไลน์

ตัวชี้วัด
1. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิต 200 ตอน

2. จํานวนสื่อที่ได้รับการเผยแพร่ 200 ตอน

 3. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ต.ค.62 - มี.ค.63 แผ่นดิน 180,000.00           วิวัฒน์

แนะแนวการออกสหกิจศึกษา 

ตัวชี้วัด
1. จํานวนสื่อแนะแนวสหกิจศึกษา 5 ตอน

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ติดตามการ  4.โครงการศึกษาผลการนําสื่อ ต.ค.62 - ก.ย.63 แผ่นดิน 5,000.00              จินตนา

นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิต อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเรียนการสอน

ไปใช้งาน ตัวชี้วัด
1. จํานวนครั้งที่ติดตามการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ครั้ง

ไปใช้

กลยุทธ์ที่ 2.1.3 ประชาสัมพันธ์ 5. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนา ต.ค.62 - ก.ย.63 แผ่นดิน 10,000.00            จักรเรศ

การจัดการเรียนการสอนด้วย ระบบสหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น ตัวชี้วัด
1. จํานวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์ 10 ครั้ง

2. จํานวนผู้เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์เฉลี่ย 500 คน

แต่ละข่าว

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ให้บริการวิชาการงานฝึกอบรมทางด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด 2.2.1 ระดับพึงพอใจ 4 กลยุทธ์ที่ 2.2.1 ออกแบบ 7. โครงการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบ ต.ค.62 - มี.ค.63 รายได้ 1,000,000.00        รณชัย

ของผู้เข้าฝึกอบรม/ผู้รับบริการ หลักสูตรการฝึกอบรมทางด้าน จําลองสถานการณ์ป้องกันอัคคีภัย (ปภ.)

วิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ตัวชี้วัดโครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัดโครงการ 63 ดําเนินงาน =ไม่บรรลุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

1. จํานวนชุดฝึกอบรม 1 ชุด

8. โครงการเผยแพร่ความรู้การใช้ ต.ค.62 - มี.ค.63 แผ่นดิน 6,000.00              อนุรักษ์

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดโครงการ
1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม/ คะแนนเฉลี่ย 4.00

ผู้รับบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 ให้บริการ

วิชาการงานฝึกอบรมทางด้าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงาน

ภายในและภายนอก

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การพัฒนารายการโทรทัศน์ดิจิตอลและสื่อวีดิทัศน์
ตัวชี้วัด 2.3.1 จํานวนรายการ 8 กลยุทธ์ที่ 2.3.1 สนับสนุนให้มี 9. โครงการให้บริการผลิตสื่อ ต.ค.62 - ก.ย.63 แผ่นดิน 150,000.00           สรนพ

โทรทัศน์ดิจิตอลและสื่อ การผลิตรายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

วีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นและได้รับการ ดิจิตอลและสื่อวีดิทัศน์เพื่อ ตัวชี้วัดโครงการ
เผยแพร่ เผยแพร่ข้อมูลในมหาวิทยาลัย 1. จํานวนสื่อวีดิทัศน์ที่ให้บริการ 8 ตอน

2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.00

ตัวชี้วัด 2.3.2 ระดบัความ

พึงพอใจของผู้รับบริการผลิต 10. โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ ต.ค.62 - ก.ย.63 แผ่นดิน 80,000.00            สรนพ

รายการโทรทัศน์ดิจิตอลและ ตัวชี้วัดโครงการ
สื่อวีดิทัศน์ 1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 8 คน

2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.00 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

11. โครงการประกวดพิธีกร ต.ค.62 - ก.ย.63 แผ่นดิน 15,000.00            วิวัฒน์

ตัวชี้วัดโครงการ
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน

2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.00 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

4 กลยุทธ์ที่ 2.3.2 ให้บริการ 12 โครงการพัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม ต.ค.62 - มี.ค.63 รายได้ 42,000.00            รณชัย

วิชาการในการผลิตรายการ ตัวชี้วัดโครงการ (บริการวิชการ)



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัดโครงการ 63 ดําเนินงาน =ไม่บรรลุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

โทรทัศน์ดิจิตอลและสื่อวีดิทัศน์ 1. จํานวนวิชาสื่อที่ผลิต 1 วิชา

แก่หน่วยงานภายในและ 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉลี่ย 4.00

ภายนอกมหาวิทยาลัย



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัดโครงการ 63 ดําเนินงาน =ไม่บรรลุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

เป้าประสงค์ที่ 2.4 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด 2.4.1 ผลการประเมิน 4 กลยุทธ์ที่ 2.4.1 ส่งเสริมให้มี

ประสิทธิภาพของระบบจัดการ การพัฒนาระบบจัดการเรียน

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การสอนอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด 2.4.2 ระดับความ

พึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการ

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 การบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละความสําเร็จ ร้อยละ กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ส่งเสริมให้

1.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ต.ค.62 -ก.ย.63 รายได้ 170,000.00

สํานักงาน

ผู้อํานวยการ

ของการปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์

80 บุคลากรเข้ารับการเพิ่มพูน

ประจําปีงบประมาณ 2563

(หน่วยงาน) แสงเดือน

หน่วยงาน ความรู้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด จํารัส

ตัวชี้วัด 3.1.2 ร้อยละความพึง ร้อยละ กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 1.ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85

พอใจของบุคลากรที่มีต่อการ 95 ตามแผน

บริหารจัดการ 2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉลี่ย 4.00

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 พัฒนาการ

บริหารจัดการในหน่วยงานให้

เป็นไปตามระบบ PDCA

กลยุทธ์ที่ 3.1.3 ฝึกอบรม 2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ต.ค.62 -ก.ย.63

- -

สํานักงาน

ผู้อํานวยการ

บุคลากรตามภาระงาน และ ตามภาระงาน แสงเดือน

อบรมการจัดทําคู่มือสมรรถนะ ตัวชี้วัด

การปฏิบัติงาน 1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ระบบสารสนเทศสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 3.2.1 จํานวนระบบ 1 กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาระบบ 3.กิจกรรมพัฒนาระบบพัสดุ รายได้ 20,000.00            สํานักงาน

สารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ตัวชี้วัด จํารัส

ตัวชี้วัด 3.2.2 ระดับความพึง 4 ในองค์กร 1.จํานวนระบบ 1 ระบบ อานนท์

การใช้งานระบบสารสนเทศ



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัดโครงการ 63 ดําเนินงาน =ไม่บรรลุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

เป้าประสงค์ที่ 3.3 บุคลากรทํางานอย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัด 3.3.1 จํานวนกิจกรรม/ 1 กลยุทธ์ที่ 3.3.1 สนับสนุนการ 4. กิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน ต.ค.62-ก.ย.63 รายได้ 5,000.00              สํานักงาน

ผู้อํานวยการ

โครงการที่ส่งเสริม สภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมภายในองค์กร ตัวชี้วัด อานนท์/อมรรัตน์
ในการทํางาน 1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉลี่ย 4.00

กลยุทธ์ที่ 3.3.2 ส่งเสริมการ 5. กิจกรรมทําบุญประจําปีของหน่วยงาน ต.ค.62-ก.ย.63 รายได้ 10,000.00            สํานักงาน

ผู้อํานวยการ

สร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ ตัวชี้วัด แสงเดือน

1จํานวนผู้เข้าร่วม 25 คน จํารัส

เป้าประสงค์ที่ 3.4 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการ 80 กลยุทธ์ที่ 3.4.1 ส่งเสริมให้จัดทํา 6.โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต.ค.62-ก.ย.63 รายได้ 10,000.00          สํานักงาน

ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  KM ในองค์กร การจัดการความรู้ของสถาบันสหกิจศึกษา จํารัส

รายบุคคล ตัวชี้วัด จักรเรศ

1 ร้อยละจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน

3.4.2 ระดับความสําเร็จของการ 4 2.ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ 4 ระดับ

จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล(KPI)และ ขององค์กร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

กลยุทธ์ที่ 3.4.2 ส่งเสริมการ 7.กิจกรมจัดทําตัวชี้วัดและแผนพัฒนา ต.ค.62-ก.ย.63 - -

สํานักงาน

ผู้อํานวยการ

 (IDP) จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) บุคลากร แสงเดือน

และแผนพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด

3.4.3 ร้อยละของบุคคลากรได้นํา 80 รายบุคคล (IDP) 1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

กระบวนการจัดการความรู้มา 2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ คะแนนเฉลี่ย 4.00

พัฒนาการทํางาน บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ

ขององค์กร



 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวทิยาลยั 



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดับความสําเร็จของการ กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการที่ 1 การจัดทําแผนปฏิบัติการ รายได้ 170,000.00   TGDE

บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ประจําปีงบประมาณ 2563 หน่วยงาน

ตัวชี้วัด 1.1.2 ระดับความสําเร็จของกลไก ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดโครงการ

และการดําเนินการผลักดันให้เกิดระบบพัฒนา 1.ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85

คุณภาพตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตามแผน

ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการ 2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้า คะแนนเฉลี่ย 4.00

ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 1.1.4 จํานวนระบบสารสนเทศที่นําไป

บูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ 1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล - - TGDE

บริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ สหกิจศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 1.จํานวนระบบสารสนเทศที่นําไปบูรณาการและใช้ 1 ระบบ

ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทํางานอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ กิจกรรมที่ 1 จัดทําตัวชี้วัดและ - - TGDE

การพัฒนา กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ แผนพัฒนาบุคลากร

   1) สายวิชาการ ดําเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดโครงการ

   2) สายสนับสนุนวิชาการ 1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ คะแนนเฉลี่ย 4.00

ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ

ที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ขององค์กร

ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น สายสนับสนุนวิชาการ

   1) สายวิชาการ

   2) สายสนับสนุนวิชาการ

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 1.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แผ่นดิน 480,900.00   TGDE

บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร การให้บริการบุคลากร สหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"

ตัวชี้วัดโครงการ

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงที่ผ่านการอบรม  ร้อยละ 90

2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 3.75 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3.จํานวนอาจารย์สหกิจศึกษา 60 คน

โครงการที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แผ่นดิน 319,200.00   TGDE

สหกิจศึกษา "หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา"

ตัวชี้วัดโครงการ

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงที่ผ่านการอบรม  ร้อยละ 90

2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 3.75 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด 1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนําประสบการณ์ โครงการที่ 1 การเสวนาแลกเปลี่ยน รายได้ 10,000.00     TGDE

มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป เรียนรู้การจัดการความรู้ของสถาบัน

ตัวชี้วัด 1.3.2 ร้อยละของส่วนงานที่ได้นํา ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง สหกิจศึกษา

กระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนางาน ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด 1.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการ 1.ระดับความสําเร็จของการจัดการ ระดับ 4

ความรู้ขององค์กร ความรู้ขององค์กร

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ตัวชี้วัด 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ

กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดเด่นเฉพาะ

ตัวชี้วัด 2.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ยื่น

ขอรับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา

ภายใน 1 ปี

ตัวชี้วัด 2.1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัด 2.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิต

จบใหม่เทียบกับฐานเงินเดือน ก.พ.

ตัวชี้วัด 2.1.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา

ในองค์กรระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด 2.1.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบ

อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการภายใน 5 ปี

ตัวชี้วัด 2.1.8 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ตัวชี้วัด 2.1.9 จํานวนหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ต่างชาติลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)

ตัวชี้วัด 2.2.1 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียน กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

การสอนโดยมีนักศึกษาจากหลากหลายหลักสูตร ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ตามแนวทาง

มาเรียนร่วมกัน การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)

ตัวชี้วัด 2.2.2 จํานวนรายวิชาต่อหลักสูตรที่มี (KMUTNB Characters : work bench, standard

ผู้สอนร่วมจากภาคประกอบการเพื่อเพิ่มมุมมอง codes of practice, and learn via real case

ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการ studies)

เบื้องต้น

ตัวชี้วัด 2.2.3 อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการ

ที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงตามวิชาชีพ

ต่อจํานวนนักศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 2.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

และผู้สอนที่มีต่อครุภัณฑ์และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตาม

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน

ตัวชี้วัด 2.3.1 จํานวนหลักสูตรที่ระบุรายวิชา

แบบสหวิทยาการ

ตัวชี้วัด 2.3.2 จํานวนเครือข่ายทางวิชาการ

และ/หรือวิจัยพัฒนาที่มีการดําเนินกิจกรรม

ในรอบปี

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด 2.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ

ผู้ใช้บัณฑิตที่ทํางานในระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล

ตัวชี้วัด 2.4.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา

ในหน่วยงานระดับนานาชาติก่อนสําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัด 2.4.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิต

จบใหม่ที่ทํางานในองค์กรระดับนานาชาติ

เทียบกับฐานเงินเดือน ก.พ.

ตัวชี้วัด 2.4.4 ร้อยละของบัณฑิตที่มีโอกาส

ได้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศภายใน 5 ปี

กลยุทธ์ 2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการ

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสากล



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด 2.5.1 จํานวนหลักสูตรที่ระบุรายวิชา กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการที่ 1 สร้างความร่วมมือทางวิชาการสหกิจศึกษา รายได้ 3,445,500.00    TGDE

ว่ามีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย กําหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด บริการวิชาการ

หรือบริการวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในเรื่องการเรียนการสอน 1.จํานวนหลักสูตรที่ระบุรายวิชาว่ามีบูรณาการการเรีย 5 หลักสูตร

งานวิจัย และการบริการวิชาการ การสอนกับงานวิจัยหรือ บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนําไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด 3.1.1 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการ กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอทุน

สนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

ตัวชี้วัด 3.1.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการ จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ

สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ แผ่นดินและเงินรายได้

และเอกชน

ตัวชี้วัด 3.1.3 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้

เพื่อการวิจัยต่อวงเงินงบประมาณในหมวด

งบการดําเนินการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 3.1.4 จํานวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 3.1.5 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก

วิชาการระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล

SCOPUS

ตัวชี้วัด 3.1.6 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล ISI

ตัวชี้วัด 3.1.7 จํานวนครั้งที่บทความได้รับการ

อ้างอิงบนฐานข้อมูล SCOPUS

ตัวชี้วัด 3.1.8 จํานวนครั้งที่บทความได้รับการ

อ้างอิงบนฐานข้อมูล ISI

ตัวชี้วัด 3.1.9 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร กลยุทธ์ 3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

วิชาการนานาชาติร่วมกับชาวต่างประเทศ หาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 3.1.10 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ

ที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล

ISI ต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

ตัวชี้วัด 3.1.11 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้

ประโยชน์

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนําไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)

กลยุทธ์ 3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการดําเนินงาน

สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ให้มีความทันสมัยและคล่องตัว

กลยุทธ์ 3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนําเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนําไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)

กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 3.1.8 เพิ่มจํานวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มี

ศักยภาพในการเขียนบทความ

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด 3.2.1 จํานวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับ กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการนําผลงานไปขึ้นทะเบียน

การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัด 3.2.2 จํานวนผลงานนวัตกรรมที่นําไป

ใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด 3.2.3 จํานวนผลงานเชิงนวัตกรรม

ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)

กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมการนําทรัพย์สินทางปัญญา

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ 3.2.3 ส่งเสริมการนําผลงานไปเผยแพร่

และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ กลยุทธ์ 4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์ แผ่นดิน 10,000.00     TGDE

ของผู้รับบริการ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มี การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด 4.1.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการ คุณภาพ ตัวชี้วัดโครงการ

ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 1. จํานวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์ 10 ครั้ง

ตัวชี้วัด 4.1.3 จํานวนการให้บริการวิชาการ การสอนผ่านชั้นเรียนอิเล็กทรอนิกส์

แก่หน่วยงานภายนอก (การทดสอบ การประลอง 2. จํานวนผู้เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์เฉลี่ย 500 คน

การสอบเทียบ) แต่ละข่าว

ตัวชี้วัด 4.1.4 จํานวนงบประมาณที่ได้รับจาก

งานบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงาน โครงการที่ 2 โครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อ รายได้ 200,000.00   TGDE

ภายนอก ระบบ Thai MOOC (สกอ.)

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จํานวนวิชาสื่อที่ผลิต 1 วิชา

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ โครงการที่1  สร้างความร่วมมือกับภาค แผ่นดิน 585,200.00   TGDE

การตลาดเชิงรุก ภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม

ตัวชี้วัดโครงการ

1.จํานวนสถานประกอบการ 40 แห่ง

2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 3.75 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

กลยุทธ์ 4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงาน โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบ ICT เพื่อการ แผ่นดิน 949,800.00   TGDE

บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ บริหารการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

1.จํานวนระบบสารสนเทศ 1 ระบบ

2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 3.75 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

กลยุทธ์ 4.1.4 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ

แบบ One-stop Service



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์ 4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหม่

ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด 4.2.1 จํานวนมาตรฐานที่หน่วยงานภายใน กลยุทธ์ 4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ

ให้บริการเพื่อให้การรับรองตามมาตรฐาน ร่วมมือ

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด 4.2.2 จํานวนการให้บริการเพื่อขอรับ

การรับรองตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด 4.2.3 จํานวนห้องประลองหรือ

ห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ

ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 4.3 องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ตัวชี้วัด 4.3.1 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โครงการที่ 1 พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม อื่นๆ 42,000.00     TGDE

กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ การให้บริการภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

ภาคอุตสาหกรรม 1.จํานวนวิชา 1

ตัวชี้วัด 4.3.2 จํานวนโครงการที่ให้บริการวิชาการ 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉลี่ย 4.00

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน โครงการที่ 1 โครงการให้บริการผลิตสื่อ แผ่นดิน 150,000.00   TGDE

จากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก วีดิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จํานวนสื่อวีดิทัศน์ที่ให้บริการ 8 ตอน

2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉลี่ย 4.00



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

ตัวชี้วัด 4.4.1 จํานวนงานบริการวิชาการที่นํามา กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่าง โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสื่อจําลองสถาน รายได้ 1,000,000.00 TGDE

บูรณาการกับกระบวนวิชา งานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน การณ์ป้องกันอัคคีภัย (ปภ.)

ตัวชี้วัด 4.4.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการ และงานวิจัย ตัวชี้วัดโครงการ

ที่นํามาบูรณาการกับการวิจัย 1. จํานวนวิชาสื่อที่ผลิต 1 วิชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม

ที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอน

ตามหลักธรรมาภิบาล ของแต่ละวิชา

   1) บุคลากร

   2) นักศึกษา

ตัวชี้วัด 5.1.2 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์

วัฒนธรรมธรรมาภิบาลตามเกณฑ์องค์กรโปร่งใส

ตัวชี้วัด 5.1.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย/

นวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมที่ 1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อม - - TGDE

คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ สหกิจศึกษา

นักศึกษาและบุคลากร 1.จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธร 2 กิจกรรม/โครงการ

ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสีเขียว

ตัวชี้วัด 5.2.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม กิจกรรม1. 5 ส ในหน่วยงาน รายได้ 5,000.00       TGDE

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว วัฒนธรรมสีเขียว ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด 5.2.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ 1.จํานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม

งานวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว 2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉลี่ย 4.00

กิจกรรม 2 รณรงค์ลดใช้ถุงพาสติก - - TGDE

ตัวชี้วัดโครงการ

1.จํานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม

2. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสีเขียว (ต่อ)

กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล

ตัวชี้วัด 5.3.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ กลยุทธ์ 5.3.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนภาษากับชาวต่างชาติ - - TGDE

งานวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมสากล 1.จํานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม

กลยุทธ์ 5.3.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวัฒนธรรมสากล

ในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และ

การทํางาน
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