
ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 61 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 61.00                 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี1 :  พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษาและสร้างอุตสาหกรรมสัมพันธ์  
เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการสหกิจศึกษาเป็นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอก
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 จ ำนวนนักศึกษำ กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 โครงกำรท่ี 3 ศึกษำดูงำนและพัฒนำ P 393,500.00        สุชำดี/ปัทมำ

ท่ีผ่ำนกำรประเมินกำรปฏิบัติ ประชำสัมพันธ์รูปแบบ บุคลำกรทำงด้ำนสหกิจศึกษำ
งำนสหกิจศึกษำ โครงกำรสหกิจศึกษำให้ทุก ตัวช้ีวัด
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 จ ำนวนนักศึกษำ หน่วยงำนเข้ำใจและ 1 ร้อยละจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80
สหกิจศึกษำ ด ำเนินกำรตำมหลักกำร 2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3 จ ำนวนอำจำรย์ ของสหกิจศึกษำ
สหกิจศึกษำ
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.4  จ ำนวน กิจกรรมท่ี1สร้ำงควำมร่วมมือกับ O 585,200.00        ปัทมำ/สุชำดี ขยำยระยะเวลำ
สถำนประกอบกำร ภำคอุตสำหกรรม
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.5   คะแนนเฉล่ีย ตัวช้ีวัด
ควำมพึงพอใจของ 1.จ ำนวนสถำนประกอบกำร 40 แห่ง
สถำนประกอบกำร 2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75

กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 กิจกรรมท่ี5 กำรพัฒนำส่ือกำรเรียน P 80,000.00         ปัทมำ/สุชำดี
ประชำสัมพันธ์ทุกภำควิชำ
 แบบออนไลน์และพัฒนำเน้ือหำวิชำ
และภำคอุตสำหกรรมเข้ำใจ มำตรฐำนอุตสำหกรรมและวิชำพ้ืนฐำน
ประโยชน์ของโครงกำร เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำ
สหกิจศึกษำ ปฏิบัติงำน

ตัวช้ีวัด
1 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 3.75

กลยุทธ์ท่ี 1.1.3   โครงกำรท่ี 6 เตรียมควำมพร้อม P 307,000.00        สุชำดี/ปัทมำ
ผลักดันให้สหกิจศึกษำเป็น
 นักศึกษำก่อนออกสหกิจศึกษำ
นโยบำยหลักด้ำนกำรผลิต ตัวช้ีวัด

บัณฑิตของมหำวิยำลัย 1.จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 500

2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมันP



ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย
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แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมันP

กิจกรรมท่ี3 จัดกำรเรียนกำรสอนและ O 1,600,000.00     ปัทมำ/สุชำดี ขยำยระยะเวลำ
กำรออกนิเทศในสถำนประกอบกำร
นักศึกษำสหกิจศึกษำ
ตัวช้ีวัด
1.ภำควิชำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 3 ภำควิชำ
2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75

กลยุทธ์ท่ี 1.1.4 น ำ โครงกำรท่ี7 ระบบจัดกำรต ำแหน่งงำน O 450,000.00        ณัฐพล ขยำยระยะเวลำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ของสถำนประกอบกำรเพ่ือนักศึกษำ
ในกำรจัดรูปแบบกำรจัดกำร ของมหำวิทยำลัย
ศึกษำทวิภำคี ตัวช้ีวัด

ระบบสำรสนเทศ  1 ระบบ
2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75

เป้าประสงค์ ท่ี 1.2 สหกิจศึกษาเป็นท่ียอมรับในภาคอุตสาหกรรม
ตัวช้ีวัดท่ี  1.2.1 ร้อยละ กลยุทธ์ท่ี1.2.1 โครงกำรท่ี 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร P 480,900.00        ปัทมำ/สุชำดี
อำจำรย์นิเทศท่ีผ่ำนเกณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนำ สหกิจศึกษำ"หลักสูตรคณำจำรย์นิเทศ"
กำรอบรมหลักสูตร คณำจำรย์นิเทศ ตัวช้ีวัด
อำจำรย์นิเทศ 1 ร้อยละผู้เข้ำร่วมโครงกำรท่ีผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ 90

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.2 จ ำนวน 2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75

หลักสูตรท่ีน ำส่ือวิดีทัศน์ไปใช้

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.3 จ ำนวน  โครงกำรท่ี 5 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร P
319,200.00        ปัทมำ/สุชำดี

โครงกำรสหกิจศึกษำ สหกิจศึกษำ "หลักสูตรเจ้ำหน้ำท่ีสหกิจศึกษำ"
และจ ำนวนผลงำนท่ีได้รับรำงวัล ตัวช้ีวัด
/ใบประกำศเกียรติคุณ 1 ร้อยละผู้เข้ำร่วมโครงกำรท่ีผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ 90
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.4 จ ำนวน 2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75
คร้ังท่ีประชุม/สัมมนำ/
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ประชำสัมพันธ์ท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

กิจกรรมท่ี4 กำรพัฒนำคณำจำรย์นิเทศ O 1,000,000.00     ปัทมำ/สุชำดี ขยำยระยะเวลำ
และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ในภำคอุตสำหกรรม
ตัวช้ีวัด
1.จ ำนวนโครงกำร 5 โครงกำร
2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75

กลยุทธ์ท่ี1.2.2    โครงกำรท่ี 1 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน P 254,000.00        ปัทมำ/สุชำดี
ส่งเสริมและผลักดันจัด ส่งเสริมสหกิจศึกษำของมหำวิทยำลัย
กำรเรียนกำรสอนเพ่ือ ตัวช้ีวัด
เช่ือมโยงอุตสำหกรรม 1 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75
กับมหำวิทยำลัย 

กิจกรรมท่ี 2 สร้ำงหลักสูตร 4 กลุ่ม O 525,000.00        ปัทมำ/สุชำดี ขยำยระยะเวลำ
ตัวช้ีวัด

1 จ ำนวนหลักสูตร 4 หลักสูตร
2.จ ำนวนสถำนประกอบกำร 20 แห่ง

โครงกำรท่ี 2 โครงกำรพัฒนำครูฝึกช่ำงเทคนิค O 9,225,000.00     ผู้อ ำนวยกำร ขยำยระยะเวลำ
ข่ันสูงตำมแนวทำงมำตรฐำนเยอรมัน จ ำรัส
ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 80
2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 50 คน

กลยุทธ์ท่ี1.2.3 โครงกำรท่ี2 วันสหกิจศึกษำและฝึกงำน P 149,300.00        สุชำดี/ปัทมำ
สนับสนุนให้นักศึกษำท ำ วิชำชีพ มจพ.
โครงงำน/ท ำวิจัยในหลักสูตร ตัวช้ีวัด
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สหกิจศึกษำฯ ร่วมกับ 1.ผลงำนสหกิจศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 10 ผลงำน
ภำคอุตสำหกรรม 2.จ ำนวนสถำนประกอบกำร 10 แห่ง

กลยุทธ์ท่ี1.2.4
ประชำสัมพันธ์ผลควำม
ส ำเร็จของรูปแบบสหกิจ
ศึกษำของมหำวิทยำลัยแก่
หน่วยงำนภำยนอก

เป้าประสงค์ท่ี 1.3 เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมให้การยอมรับงานสหกิจศึกษา
ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.1 จ ำนวน MOU กลยุทธ์ท่ี1.3.1   สร้ำง
ระหว่ำงหน่วยงำนภำค เครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
อุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ท่ี 2.1 การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ตัวช้ีวัด 2.1.1 จ ำนวนส่ือ กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 ส่งเสริม โครงการท่ี 1 กำรพัฒนำระบบกำร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตตำม กำรพัฒนำส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
มำตรฐำนของสถำบัน ให้เป็นมำตรฐำนของสถำบัน กำรพัฒนำอำชีพในอุตสำหกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.1.2 จ ำนวนคร้ังท่ีได้ กิจกรรม 4 กำรผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ O 305,000.00 สรนพ คงชู
ประชำสัมพันธ์/ส่งเสริมให้มี เพ่ืองำนอุตสำหกรรม
กำรเผยแพร่ข่ำวสำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

1. จ ำนวนส่ือกำรเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 50 ตอน
เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพในอุตสำหกรรม

กลยุทธ์ท่ี 2.1.2 ติดตำมกำร โครงการท่ี 1 กำรพัฒนำระบบกำร
น ำส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิต เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ไปใช้งำน กำรพัฒนำอำชีพในอุตสำหกรรม 

กิจกรรมท่ี 5 ศึกษำผลกำรน ำส่ือ O 20,000.00         รณชัย  เพชรรักษ์

อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งำน และหำแนว
ทำงกำรขยำยผลกำรใช้งำน
ตัวช้ีวัดโครงกำร
คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อส่ือ 4 คะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกน ำไปใช้ในกำร
ฝึกอบรมภำยในสถำนประกอบกำร

กลยุทธ์ท่ี 2.1.3 ประชำสัมพันธ์ โครงการท่ี 1 กำรพัฒนำระบบกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนำข้ึน กำรพัฒนำอำชีพในอุตสำหกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 ประชำสัมพันธ์ถึง P 15,400.00         จินตนำ  บ้ำนใหม่
กำรน ำส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรม

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน



ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 61 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 61

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

เป้าประสงค์ท่ี 2.3 การพัฒนารายการโทรทัศน์ดิจิตอลและส่ือวีดิทัศน์
ตัวช้ีวัด 2.3.1 จ ำนวนรำยกำร กลยุทธ์ท่ี 2.3.1 สนับสนุนให้มี
โทรทัศน์ดิจิตอลและส่ือ กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์
วีดิทัศน์ท่ีผลิตข้ึนและได้รับกำร ดิจิตอลและส่ือวีดิทัศน์เพ่ือ
เผยแพร่ เผยแพร่ข้อมูลในมหำวิทยำลัย

ตัวช้ีวัด 2.3.2 ระดับควำม กลยุทธ์ท่ี 2.3.2 ให้บริกำร
พึงพอใจของผู้รับบริกำรผลิต วิชำกำรในกำรผลิตรำยกำร
รำยกำรโทรทัศน์ดิจิตอลและ โทรทัศน์ดิจิตอลและส่ือวีดิทัศน์
ส่ือวีดิทัศน์ แก่หน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

เป้าประสงค์ท่ี 2.4 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ตัวช้ีวัด 2.4.1 ผลกำรประเมิน กลยุทธ์ท่ี 2.4.1 ส่งเสริมให้มี กิจกรรมท่ี 6 กำรพัฒนำระบบ ICT O 949,800.00        นำยณัฐพล ขยำยระยะเวลำ

ประสิทธิภำพของระบบจัดกำร กำรพัฒนำระบบจัดกำรเรียน เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ กำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ และกำรพัฒนำเครือข่ำยร่วมมือภำค
ตัวช้ีวัด 2.4.2 ระดับควำม อุตสำหกรรม
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดกำร ตัวช้ีวัด
เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 1จ ำนวนระบบสำรสนเทศ 1ระบบ

2 คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3.75



ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 61 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 61

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

ตัวช้ีวัดโครงกำร
1. จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีได้รับ 10 แห่ง
กำรประชำสัมพันธ์กำรใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรฝึกอบรม

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 ให้บริการวิชาการงานฝึกอบรมทางด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ตัวช้ีวัด 2.2.1 ระดับพึงพอใจ กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 ออกแบบ โครงการท่ี 1 กำรพัฒนำระบบกำร
ของผู้เข้ำฝึกอบรม/ผู้รับบริกำร หลักสูตรกำรฝึกอบรมทำงด้ำน เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
วิชำกำร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย กำรพัฒนำอำชีพในอุตสำหกรรม 

กิจกรรมท่ี 2 ฝึกอบรมกำรพัฒนำส่ือ P 131,000.00        อนุรักษ์  ทรงศักด์ิศรี
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบกำรจ ำลอง
 (Virtual reality) และเสมือนจริง 
(Augmented reality) ท่ีเป็น
ท่ีต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม
ตัวช้ีวัดโครงกำร
1. คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อ 4 คะแนน
กำรฝึกอบรม

กลยุทธ์ท่ี 2.2.2 ให้บริกำร โครงการท่ี 1 กำรพัฒนำระบบกำร
วิชำกำรงำนฝึกอบรมทำงด้ำน เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงำน กำรพัฒนำอำชีพในอุตสำหกรรม 
ภำยในและภำยนอก กิจกรรมท่ี 3 ฝึกอบรมกำรพัฒนำส่ือ P 51,200.00         อนุรักษ์  ทรงศักด์ิศรี

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ืองำนอุตสำหกรรม
ตัวช้ีวัดโครงกำร
1. คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อ 4 คะแนน
กำรฝึกอบรม



ประเด็นยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 60 ตัวช้ีวัดโครงการ 61 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 61

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ท่ี 3.1 การบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัด 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 ส่งเสริมให้ โครงการท่ี 1 ปรับแผนกลยุทธ์และ ต.ค.59-ก.ย.61 P รายได้ 90,000.00 ส านักงานผู้อ านวยการ

ของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 80 บุคลากรเข้ารับการเพ่ิมพูน ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี แสงเดือน
หน่วยงาน ความรู้ในระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตัวช้ีวัด จ ารัส
ตัวช้ีวัด 3.1.2 ร้อยละความพึง ร้อยละ กับภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 1 ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 61 85
พอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการ 95 2 .คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 41
บริหารจัดการ

กลยุทธ์ท่ี 3.1.2 พัฒนาการ

บริหารจัดการในหน่วยงานให้

เป็นไปตามระบบ PDCA

กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 ฝึกอบรม

บุคลากรตามภาระงาน และ

อบรมการจัดท าคู่มือสมรรถนะ

การปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ระบบสารสนเทศสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัด 3.2.1 จ านวนระบบ 1 กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาระบบ โครงการท่ี4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ P  แผ่นดิน 319,200.00     นางปัทมาน

สารสนเทศ สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน สหกิจศึกษา"หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี นางสาวสุชาดี

ตัวช้ีวัด 3.2.2 ระดับความพึงพอใจ 4 ในองค์กร สหกิจศึกษา"
การใช้งานระบบสารสนเทศ ตัวช้ีวัด

1 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการท่ีผ่านการอบรม ร้อยละ 90
2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75

เป้าประสงค์ท่ี 3.3 บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 3.3.1 จ านวนกิจกรรม/ 1 กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 สนับสนุนการ กิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน ต.ค.59-ก.ย.61 P รายได้ 5,000.00          ส านักงานผู้อ านวยการ
โครงการท่ีส่งเสริม สภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมภายในองค์กร ตัวช้ีวัด แสงเดือน
ในการท างาน 1.ความพึงพอใจของบุคลากร 4 จ ารัส

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน



ประเด็นยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 60 ตัวช้ีวัดโครงการ 61 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 61

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

กลยุทธ์ท่ี 3.3.2 ส่งเสริมการ กิจกรรมท าบุญประจ าปีของหน่วยงาน ต.ค.59-ก.ย.61 P รายได้ 10,000.00        ส านักงานผู้อ านวยการ
สร้างสัมพันธ์ท่ีดีในองค์การ ตัวช้ีวัด แสงเดือน

1จ านวนผู้เข้าร่วม 25 จ ารัส

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย
3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ 80 กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 ส่งเสริมให้จัดท า โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต.ค.59-ก.ย.61 P รายได้ 20,000.00        ส านักงานผู้อ านวยการ

ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  KM ในองค์กร การจัดการความรู้ของสถาบันสหกิจศึกษา จ ารัส

รายบุคคล ตัวช้ีวัด จักรเรศ

1 ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80

3.4.2 ระดับความส าเร็จของการ 4 2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51

จัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPI) และ กลยุทธ์ท่ี 3.4.2 ส่งเสริมการ กิจกรมจัดท าตัวช้ีวัดและแผนพัฒนา ต.ค.59-ก.ย.61 P - - ส านักงานผู้อ านวยการ

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPI) บุคลากร แสงเดือน

 (IDP) และแผนพัฒนาบุคลากร 1.ร้อยละของบุคลากร 85

3.4.3 ร้อยละของบุคคลากรได้น า 80 รายบุคคล (IDP)

กระบวนการจัดการความรู้มา

พัฒนาการท างาน


