
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดโครงการ

ระยะเวลา =บรรลุ ผลการ

ด าเนินงาน

แหล่งเงิน ประมาณการค่าใช้จ่าย

 (บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 62 ตัวช้ีวัดโครงการ 62 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 62

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี1 :  พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษาและสร้างอุตสาหกรรมสัมพันธ์  

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการสหกิจศึกษาเป็นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอก

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 500 กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 1.โครงการวันสหกิจศึกษา - - O - - 210,000 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ไม่มีงบประมาณ

จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบ และฝึกงานวิชาชีพ มจพ. O : ปัทมา , รมณ รองรับ

ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจ โครงการสหกิจศึกษาให้ทุก

ศึกษาจ านวนนักศึกษา หน่วยงานเข้าใจและ ตัวช้ีวัด

สหกิจศึกษา ด าเนินการตามหลักการ 1.คะแนนเฉล่ียความพึง 3.5

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 ของสหกิจศึกษา พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา 400 2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3 กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา แผ่นดิน 17,000,000 ส านักงาน

จ านวนอาจารย์สหกิจศึกษา 50 ประชาสัมพันธ์ทุกภาควิชา
 เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.4 และภาคอุตสาหกรรมเข้าใจ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขต

  จ านวนสถานประกอบการ 200 ประโยชน์ของโครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.5 สหกิจศึกษา ตะวันออก (EEC)

  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ > 3.50 ตัวช้ีวัด

ของสถานประกอบการ 1.จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับ

การพัฒนาความรู้

2.จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ แผ่นดิน 3,000,000.00      ส านักงาน

ด้านการออกแบบและการผลิตช้ินส่วน

ยานยนต์ช้ินส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยี

ข้ันสูงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก

ตัวช้ีวัด

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 800

กลยุทธ์ท่ี 1.1.3   2. โครงการอบรมเตรียม - - O - - 307,000            ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ไม่มีงบประมาณ

ผลักดันให้สหกิจศึกษาเป็น
 ความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา O : รมณ รองรับ

นโยบายหลักด้านการผลิต ตัวช้ีวัด S : ปัทมา,ณัฐพล

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน



บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 1.จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 500

2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 3.5

โครงการ

3. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนและ เงินเหลือจ่าย 1,174,220          ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

การออกนิเทศในสถานประกอบการ O : ปัทมา , รมณ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

ตัวช้ีวัด

1.ภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ภาควิชา

2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75

กลยุทธ์ท่ี 1.1.4 น า 4. โครงการระบบจัดการต าแหน่งงาน เงินเหลือจ่าย 400,160            ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ของสถานประกอบการเพ่ือนักศึกษา O : อานนท์ ณัฐพล

ในการจัดรูปแบบการจัดการ ของมหาวิทยาลัย  S : , ปัทมา รมณ

ศึกษาทวิภาคี ตัวช้ีวัด

1.ระบบสารสนเทศ  1 ระบบ

2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75

5. กิจกรรมการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือ เงินเหลือจ่าย 933,840            ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

การบริหารการจัดการเรียนการสอนและ O : ณัฐพล  อานนท์

การพัฒนาเครือช่ายความร่วมมือ  S : , ปัทมา รมณ

ภาคอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัด

1.ระบบสารสนเทศ  1 ระบบ

2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75

เป้าประสงค์ ท่ี 1.2 สหกิจศึกษาเป็นท่ียอมรับในภาคอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1 90 กลยุทธ์ท่ี1.2.1 3.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - - O - - 850,000            ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ไม่มีงบประมาณ

ร้อยละอาจารย์นิเทศท่ีผ่าน ส่งเสริมและพัฒนา หลักสูตรอาจารย์นิเทศ O :ปัทมา รมณ รองรับ

เกณฑ์การอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศ  S : ,ณัฐพล

อาจารย์นิเทศ ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.2 1 ร้อยละผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ 90

จ านวนหลักสูตรท่ีน าส่ือ



วิดีทัศน์ไปใช้ กลยุทธ์ท่ี1.2.2    กิจกรรมท่ี4 การพัฒนาคณาจารย์นิเทศ เงินเหลือจ่าย 1,000,000          ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.3 3 ส่งเสริมและผลักดันจัด และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ O : ปัทมา , รมณ

จ านวนโครงการสหกิจศึกษา การเรียนการสอนเพ่ือ ในภาคอุตสาหกรรม

และจ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล เช่ือมโยงอุตสาหกรรม ตัวช้ีวัด

/ใบประกาศเกียรติคุณ กับมหาวิทยาลัย 1.จ านวนโครงการ 5 โครงการ

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.4 5 2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75
จ านวนคร้ังท่ีประชุม/สัมมนา/

ประชาสัมพันธ์ท้ังในและ กิจกรรมท่ี 2 สร้างหลักสูตร 4 กลุ่ม เงินเหลือจ่าย 525,000            ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ต่างประเทศ ตัวช้ีวัด O : ปัทมา , รมณ

1 จ านวนหลักสูตร 4 หลักสูตร
2.จ านวนสถานประกอบการ 20 แห่ง

กลยุทธ์ท่ี1.2.3 4.โครงการประกวดผลงาน - - O - - 50,000              ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ไม่มีงบประมาณ

สนับสนุนให้นักศึกษาท า สหกิจศึกษาดีเด่น O : ปัทมา รองรับ

โครงงาน/ท าวิจัยในหลักสูตร ตัวช้ีวัด S : รมณ

สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ จ านวนโครงการสหกิจศึกษา 3

ภาคอุตสาหกรรม และจ านวนผลงานท่ีได้รับ

รางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณ

กลยุทธ์ท่ี1.2.4 5.กิจกรรมการด าเนินงาน - - O - - 20,000              ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ไม่มีงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ผลความ สหกิจศึกษาประจ าปี O : ปัทมา  รองรับ

ส าเร็จของรูปแบบสหกิจ ตัวช้ีวัด S : รมณ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่ จ านวนหน่วยงานท่ีจัดส่ง 5

หน่วยงานภายนอก

เป้าประสงค์ท่ี 1.3 เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมให้การยอมรับงานสหกิจศึกษา

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.1 จ านวน MOU 1 กลยุทธ์ท่ี1.3.1   สร้าง 6.โครงการผู้บริหารพบปะ - - O - - 30,000              ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
 ไม่มีงบประมาณ

ระหว่างหน่วยงานภาค เครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ O : ปัทมา  รองรับ

อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ตัวช้ีวัด S : รมณ

จ านวน MOU ระหว่าง 1

หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

โครงการ
ระยะเวลา =บรรลุ ประมาณการค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 62 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 62

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ท่ี 2.1 การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ตัวช้ีวัด 2.1.1 จ านวนส่ือ กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 ส่งเสริม โครงการท่ี 1 การพัฒนารูปแบบห้องเรียน ต.ค.61 - ก.ย.62 135,000            รณชัย

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตตาม การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานของสถาบัน ให้เป็นมาตรฐานของสถาบัน กิจกรรม 2 ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัด 2.1.2 จ านวนคร้ังท่ีได้ เพ่ือการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมให้มี ตัวช้ีวัดโครงการ

การเผยแพร่ข่าวสาร 1. จ านวนวิชาท่ีได้ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

การเรียนการสอน 4 วิชา P

กลยุทธ์ท่ี 2.1.2 ติดตามการ

น าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิต

ไปใช้งาน

กลยุทธ์ท่ี 2.1.3 ประชาสัมพันธ์ โครงการท่ี 1 การพัฒนารูปแบบห้องเรียน ต.ค.61 - ก.ย.62 9,200               สุรวิช

การจัดการเรียนการสอนด้วย อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึน กิจกรรมท่ี 3 การประชาสัมพันธ์ถึงรูปแบบ

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัดโครงการ

4. จ านวนผู้เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์เฉล่ีย 500 คน 

แต่ละข่าว

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 ให้บริการวิชาการงานฝึกอบรมทางด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัด 2.2.1 ระดับพึงพอใจ กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 ออกแบบ โครงการท่ี 1 การพัฒนารูปแบบห้องเรียน ต.ค.61 - ก.ย.62 37,800             อนุรักษ์  

ของผู้เข้าฝึกอบรม/ผู้รับบริการ หลักสูตรการฝึกอบรมทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน



ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

โครงการ
ระยะเวลา =บรรลุ ประมาณการค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 62 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 62

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

วิชาการ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย กิจกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมการจัดเรียน

การสอนผ่านช้ันเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัดโครงการ

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดเรียน 10 คน P

การสอนผ่านช้ันเรียนอิเล็กทรอนิกส์

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 คะแนน P

การจัดเรียนการสอนผ่านช้ันเรียน

อิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ท่ี 2.2.2 ให้บริการ โครงการท่ี 1 การพัฒนาผู้ผลิตส่ือวีดิทัศน์เพ่ือ ต.ค.61 - ก.ย.62 12,500             สรนพ

วิชาการงานฝึกอบรมทางด้าน อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงาน กิจกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมการใช้อุปกณ์

ภายในและภายนอก แสดงส่ือจ าลองระบบ 3 มิติ

ตัวช้ีวัดโครงการ

1 จ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้อุปกณ์ 10 คน P

แสดงส่ือจ าลองระบบ 3 มิติ

2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 คะแนน P

การใช้อุปกณ์แสดงส่ือจ าลองระบบ 3 มิติ

เป้าประสงค์ท่ี 2.3 การพัฒนารายการโทรทัศน์ดิจิตอลและส่ือวีดิทัศน์

ตัวช้ีวัด 2.3.1 จ านวนรายการ กลยุทธ์ท่ี 2.3.1 สนับสนุนให้มี โครงการท่ี 1 การพัฒนาผู้ผลิตส่ือวีดิทัศน์เพ่ือ ต.ค.61 - ก.ย.62 64,100             วิวัฒน์

โทรทัศน์ดิจิตอลและส่ือ การผลิตรายการโทรทัศน์ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล

วีดิทัศน์ท่ีผลิตข้ึนและได้รับการ ดิจิตอลและส่ือวีดิทัศน์เพ่ือ กิจกรรมท่ี 2 การผลิตรายการวีดิทัศน์เพ่ือ



ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

โครงการ
ระยะเวลา =บรรลุ ประมาณการค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 62 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 62

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

เผยแพร่ เผยแพร่ข้อมูลในมหาวิทยาลัย การศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

1 จ านวนส่ือวีดิทัศน์ท่ีผลิต 8 ตอน P

ตัวช้ีวัด 2.3.2 ระดับความ กลยุทธ์ท่ี 2.3.2 ให้บริการ

พึงพอใจของผู้รับบริการผลิต วิชาการในการผลิตรายการ

รายการโทรทัศน์ดิจิตอลและ โทรทัศน์ดิจิตอลและส่ือวีดิทัศน์

ส่ือวีดิทัศน์ แก่หน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ท่ี 2.4 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัด 2.4.1 ผลการประเมิน กลยุทธ์ท่ี 2.4.1 ส่งเสริมให้มี

ประสิทธิภาพของระบบจัดการ การพัฒนาระบบจัดการเรียน

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การสอนอิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัด 2.4.2 ระดับความ

พึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการ

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์



ประเด็นยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดโครงการ
ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 62 ตัวช้ีวัดโครงการ 62 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 62

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 การบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัด 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 ส่งเสริมให้ โครงการท่ี 1 ปรับแผนกลยุทธ์และ ต.ค.61-ก.ย.62 P รายได้ 130,000.00 ส านักงาน

ผู้อ านวยการของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 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 4.00

บริหารจัดการ

กลยุทธ์ท่ี 3.1.2 พัฒนาการ

บริหารจัดการในหน่วยงานให้

เป็นไปตามระบบ PDCA

กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 ฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือตามภาระงาน P - ส านักงาน

บุคลากรตามภาระงาน และ งาน

อบรมการจัดท าคู่มือสมรรถนะ ตัวช้ีวัด

การปฏิบัติงาน ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 80
ของบุคลากรในหน่วยงาน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ระบบสารสนเทศสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด 3.2.1 จ านวนระบบ 1 กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาระบบ

สารสนเทศ สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน

ตัวช้ีวัด 3.2.2 ระดับความพึงพอใจ 4 ในองค์กร

การใช้งานระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ท่ี 3.3 บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัด 3.3.1 จ านวนกิจกรรม/ 1 กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 สนับสนุนการ กิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน ต.ค.61-ก.ย.62 P รายได้ 5,000.00          ส านักงาน
โครงการท่ีส่งเสริม สภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมภายในองค์กร ตัวช้ีวัด แสงเดือน
ในการท างาน 1.ความพึงพอใจของบุคลากร 4 จ ารัส

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน



ประเด็นยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดโครงการ
ระยะเวลา =บรรลุ แหล่งเงิน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 62 ตัวช้ีวัดโครงการ 62 ด าเนินงาน =ไม่บรรลุ 62

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

กลยุทธ์ท่ี 3.3.2 ส่งเสริมการ กิจกรรมท าบุญประจ าปีของหน่วยงาน ต.ค.61-ก.ย.62 P รายได้ 10,000.00        ส านักงาน
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.61-ก.ย.62 P รายได้ 10,000.00        ส านักงาน

ผู้อ านวยการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  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.61-ก.ย.62 P - - ส านักงาน

ผู้อ านวยการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPI) บุคลากร แสงเดือน

 (IDP) และแผนพัฒนาบุคลากร 1.ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน 85

3.4.3 ร้อยละของบุคคลากรได้น า 80 รายบุคคล (IDP)

กระบวนการจัดการความรู้มา

พัฒนาการท างาน


