


ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 64
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ 64

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

= บรรลุ

 =ไมบรรลุ
แหลงเงิน

 ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนนักศึกษาสหกิจ 700 กลยุทธที่ 1.1.1 ประชาสัมพันธรูปแบบ โครงการที่ 1: โครงการวันสหกิจศึกษาและ ม.ค - เม.ย.64 รายได 600,000.00        รองผูอํานวยการ

ศึกษาที่ผานการประเมินการปฏิบัติงาน โครงการสหกิจศึกษาใหทุกหนวยงาน ฝกงานวิชาชีพ มจพ. O : ปทมา, รมณ

ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนนักศึกษาที่เขารวม 600 เขาใจและดําเนินการตามหลักการของ   ตัวชี้วัด S : ณัฐพล, อานนท, สุวิทย

โครงการสหกิจศึกษา สหกิจศึกษา   1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม 3.5  

ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนอาจารยสหกิจศึกษา 50       โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนสถานประกอบการ 200   2. จํานวนผูเขารวมโครงการ 700 คน

ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ > 3.50

ของสถานประกอบการ กลยุทธที่ 1.1.2 ประชาสัมพันธทุก โครงการที่ 2: โครงการจัดทําสื่อ ต.ค.63-ก.ย.64 รายได 30,000.00         รองผูอํานวยการ

ภาควิชาและภาคอุตสาหกรรมเขาใจ ประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา O : ณัฐพล, อานนท

ประโยชนของโครงการสหกิจศึกษา   ตัวชี้วัด S : ปทมา, รมณ, สุวิทย

  1. ชองทางที่ประชาสัมพันธ (ไวนิล, แผนพับ, 4

  

กลยุทธที่ 1.1.3 ผลักดันใหสหกิจศึกษา โครงการที่ 3: โครงการอบรมเตรียม ต.ค.63-ก.ย.64 รายได 400,000.00        รองผูอํานวยการ

เปนนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต ความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา O : รมณ, ปทมา

ของมหาวิทยาลัย   ตัวชี้วัด S : ณัฐพล, อานนท, สุวิทย

  1. จํานวนของผูเขารวมโครงการ 600 คน

  2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขา 3.75

      รวมโครงการ

กลยุทธที่ 1.1.4 นําเทคโนโลยี โครงการที่ 4: กิจกรรมพัฒนาระบบประเมิน ต.ค.63-ก.ย.64 รายได 200,000.00        รองผูอํานวยการ

สารสนเทศมาใชในการจัดรูปแบบ นักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ O : อานนท

การจัดการศึกษาทวิภาคี   ตัวชี้วัด S : ปทมา, สุวิทย,

  1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใช 3.75      รมณ, ณัฐพล

  2. จํานวนผูเขาใชระบบ 300 คน

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

เปาประสงคที่ 1.1 การจัดการสหกิจศึกษาเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษาและสรางอุตสาหกรรมสัมพันธ  
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แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

กลยุทธที่ 1.1.4 นําเทคโนโลยี โครงการที่ 5: พัฒนาระบบเตรียมความพรอม ต.ค.63-ก.ย.64 200,000.00        รองผูอํานวยการ

สารสนเทศมาใชในการจัดรูปแบบ ของนักศึกษากอนออกสหกิจศึกษาตามความ

การจัดการศึกษาทวิภาคี ตองการของสถานประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรม

  ตัวชี้วัด O : ณัฐพล, อานนท
  1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใช 3.75 S : ปทมา, รมณ, สุวิทย

  2. จํานวนผูเขาใชระบบ 300 คน

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละอาจารยนิเทศที่ผานเกณฑ 90 กลยุทธที่ 1.2.1 สงเสริมและพัฒนา โครงการที่ 6: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ต.ค.63-ก.พ.64 รายได 574,000.00        รองผูอํานวยการ

การอบรมหลักสูตรอาจารยนิเทศ คณาจารยนิเทศ หลักสูตรอาจารยนิเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนหลักสูตรที่นําสื่อ 1   ตัวชี้วัด O : ปทมา,รมณ,สุวิทย

วิดีทัศนไปใช   1. รอยละผูที่ผานเกณฑการฝกอบรม 90 S : ณัฐพล,อานนท

ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนโครงการสหกิจศึกษาและ 3   2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม 3.5

จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล/ใบประกาศ       โครงการ

เกียรติคุณ

ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนครั้งที่ประชุม/สัมมนา/ 5 กลยุทธที่ 1.2.2  สงเสริมและผลักดัน กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมการนําสื่อวิดิทัศนการ ต.ค.63-ก.ย.64 รองผูอํานวยการ

ประชาสัมพันธทั้งในและ ตางประเทศ จัดการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยง เตรียมความพรอมกอนออก สหกิจศึกษาไปใช O : ปทมา,รมณ,สุวิทย

อุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรสหกิจศึกษา

  ตัวชี้วัด

  1. จํานวนหลักสูตรที่นําสื่อวิดิทัศนไปใช 1 หลักสูตร

กลยุทธที่ 1.2.3 สนับสนุนใหนักศึกษา โครงการที่ 7: โครงการประกวดผลงาน ม.ค - ก.ค..64 รายได 60,000.00         รองผูอํานวยการ

ทําโครงงาน/ทําวิจัยในหลักสูตรสหกิจ สหกิจศึกษาดีเดน O : สุวิทย

ศึกษาฯ รวมกับภาคอุตสาหกรรม   ตัวชี้วัด S : รมณ, ปทมา

  1. จํานวนโครงการสหกิจศึกษาและจํานวน 3 เรื่อง

      ผลงานที่ไดรับรางวัล/ใบประกาศ

      เกียรติคุณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษาและสรางอุตสาหกรรมสัมพันธ  

เปาประสงคที่ 1.1 การจัดการสหกิจศึกษาเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก

เปาประสงค ที่ 1.2 สหกิจศึกษาเปนที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรม
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แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

กลยุทธที่ 1.2.4 ประชาสัมพันธผล โครงการที่ 8: กิจกรรมจัดทํารายงานผลการ พ.ค. - ก.ย.64 รองผูอํานวยการ

ความสําเร็จของรูปแบบสหกิจศึกษา ดําเนินงานดานสหกิจศึกษาประจําป O : รมณ

ของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก   ตัวชี้วัด S : ปทมา, สุวิทย

  1. จํานวนหนวยงานที่ไดรับขอมูล 10 แหง

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวน MOUระหวางหนวยงาน 1 กลยุทธที่ 1.3.1 สรางเครือขายความ โครงการที่ 9: โครงการผูบริหารพบปะผู ต.ค.63-ก.ย.64 รายได 30,000.00         รองผูอํานวยการ

ภาคอุตสาหกรรม รวมมือกับสถานประกอบการ ประกอบการ O : ปทมา  

ตัวชี้วัด S : รมณ, สุวิทย

  1. จํานวน MOU ระหวางหนวยและงาน 1 แหง

  2. จํานวนสถานประกอบการ 10 แหง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษาและสรางอุตสาหกรรมสัมพันธ  

เปาประสงค ที่ 1.2 สหกิจศึกษาเปนที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรม

เปาประสงคที่ 1.3 เครือขายภาคอุตสาหกรรมใหการยอมรับงานสหกิจศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 64
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ 64

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

= บรรลุ

 =ไมบรรลุ
แหลงเงิน
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แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

ตัวชี้วัด 1 จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผลิต 4 กลยุทธที่ 2.1.1 สงเสริมการพัฒนาสื่อ โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา  MOOC ต.ค.63 - ก.ย.64 - O : รณชัย

ตามมาตรฐานของสถาบัน อิเล็กทรอนิกสใหเปนมาตรฐานของ ภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 2 จํานวนครั้งที่ไดประชาสัมพันธ/ 12 สถาบัน   ตัวชี้วัด

สงเสริมใหมีการเผยแพรขาวสาร   1. จํานวนรายวิชาที่เผยแพรในระบบออนไลน 8 วิชา

กลยุทธที่ 2.1.2 ประชาสัมพันธการ โครงการที่ 2: โครงการประชาสัมพันธการ ต.ค.63 - ก.ย.64 100,000.00        O : จักเรศ

จัดการเรียนการสอนดวยสื่อ พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและ

อิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น สื่ออิเล็กทรอนิกส

  ตัวชี้วัด

  1. จํานวนครั้งที่ประชาสัมพันธ 10 ครั้ง

  2. จํานวนผูเขาถึงขาวประชาสัมพันธเฉลี่ย 500 คน

      แตละขาว

ตัวชี้วัด 1 ระดับพึงพอใจของผูเขาฝกอบรม/ >80 กลยุทธที่ 2.2.1 ออกแบบหลักสูตร โครงการที่ 3: โครงการเผยแพรความรูการใช ต.ค.63 - ก.ย.64 O : อนุรักษ

ผูรับบริการวิชาการ การฝกอบรมทางดานสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย   ตัวชี้วัด

  1. ระดับความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรม/ 4 คะแนน

      ผูรับบริการวิชาการ

กลยุทธที่ 2.2.2 ใหบริการวิชาการงาน

ฝกอบรมทางดานสื่ออิเล็กทรอนิกสแก

หนวยงานภายในและภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงคที่ 2.1 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

เปาประสงคที่ 2.2 ใหบริการวิชาการงานฝกอบรมทางดานสื่ออิเล็กทรอนิกส
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สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

ตัวชี้วัด 1 จํานวนรายการโทรทัศนดิจิตอล 1 กลยุทธที่ 2.3.1 สนับสนุนใหมีการผลิต โครงการที่ 4: โครงการบริการผลิตสื่อ ต.ค.63 - ก.ย.64 180,000.00        O: สรนพ

และสื่อวีดิทัศนที่ผลิตขึ้นและไดรับการ รายการโทรทัศนดิจิตอลและสื่อวีดิทัศน อิเล็กทรอนิกส ภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร เพื่อเผยแพรขอมูลในมหาวิทยาลัย   ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับ >80   1. จํานวนสื่อวีดิทัศนที่ใหบริการ 8 ตอน

บริการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอลและ   2. คะแนนความพึงพอใจ 4 คะแนน

สื่อวีดิทัศน

กลยุทธที่ 2.3.2 ใหบริการวิชาการในการ โครงการที่ 5: โครงการบริการวิชาการทางดาน ต.ค.62 - มี.ค.63 O : รณชัย

ผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอลและ สื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่อวีดิทัศนแกหนวยงานภายในและ   ตัวชี้วัด

ภายนอกมหาวิทยาลัย   1. จํานวนวิชาสื่อที่ผลิต 4 ตอน

  2. คะแนนเฉลี่ยนความพึงพอใจของผูรับบริการ 4 คะแนน

ตัวชี้วัด 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ 1 กลยุทธที่ 2.4.1 สงเสริมใหมีการพัฒนา

ระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด 2 ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ 80 อิเล็กทรอนิกส

จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงคที่ 2.4 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส

เปาประสงคที่ 2.3 การพัฒนารายการโทรทัศนดิจิตอลและสื่อวีดิทัศน



ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 64
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ 64

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

= บรรลุ

 =ไมบรรลุ
แหลงเงิน

 ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

ตัวชี้วัด 1 รอยละความสําเร็จของการ 80 กลยุทธที่ 3.1.1 สงเสริมใหบุคลากรเขา โครงการที่ 1: กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับ ต.ค.63 -ก.ย.64 O : อรุณรัก

ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรหนวยงาน รับการเพิ่มพูนความรูในระเบียบที่ แนวปฏิบัติดานการเงินการคลังและพัสดุ

ตัวชี้วัด 2 รอยละความพึงพอใจของ 95 เกี่ยวของกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย   ตัวชี้วัด

บุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ   1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 85

กลยุทธที่ 3.1.2 พัฒนาการบริหาร โครงการที่ 2: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ต.ค.63 - ก.ย.64 รายได 170,000.00 O : แสงเดือน

จัดการในหนวยงานใหเปนไปตาม  "การปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน

ระบบ PDCA สหกิจศึกษาฯ"

  ตัวชี้วัด

  1. รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 85

      ประจําป 64

  2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม 4.00

      โครงการ

กลยุทธที่ 3.1.3 ฝกอบรมบุคลากรตาม กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมประเมินผลการพัฒนา ต.ค.63 - ก.ย.64 - - O : แสงเดือน

ภาระงาน และอบรมการจัดทําคูมือ บุคลากรตามระบบ UPIS

สมรรถนะ การปฏิบัติงาน   ตัวชี้วัด

  1. รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับ 80

      การพัฒนา

ตัวชี้วัด 1 จํานวนระบบสารสนเทศ 1 กลยุทธที่ 3.2.1 พัฒนาระบบ โครงการที่ 3: กิจกรรมพัฒนาระบบบุคลากร ต.ค.63 - ก.ย.64 O : อานนท

ตัวชี้วัด 2 ระดับความพึงพอใจการใชงาน สารสนเทศเพื่อการบริหารงานในองคกร ในหนวยงาน

ระบบสารสนเทศ 4   ตัวชี้วัด

  1. จํานวนระบบ 1

  2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ใชระบบ 4.5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคที่ 3.1 การบริหารจัดการในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคที่ 3.2 ระบบสารสนเทศสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 64
กลยุทธ โครงการภายใตกลยุทธ/ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ 64

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

= บรรลุ

 =ไมบรรลุ
แหลงเงิน

 ประมาณการ

คาใชจาย (บาท)
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน

ตัวชี้วัด 1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ 1 กลยุทธที่ 3.3.1 สนับสนุนการจัด กิจกรรมที่ 2: กิจกรรม 5 ส ในหนวยงาน ต.ค.63-ก.ย.64 - - O : อมรรัตน

สงเสริม สภาพแวดลอมในการทํางาน กิจกรรมภายในองคกร   ตัวชี้วัด S : จิรายุ

  1. ความพึงพอใจของบุคลากร 4

  2. จํานวนกิจกรรม/โครงการ 1

กลยุทธที่ 3.3.2 สงเสริมการสราง

สัมพันธที่ดีในองคการ

กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมทําบุญรวมกันประจําป

ของหนวยงาน

ต.ค.63-ก.ย.64 - 10,000.00         O : จํารัส

  ตัวชี้วัด

  1.รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการ 90

ตัวชี้วัด 1 รอยละความสําเร็จของการ 80 กลยุทธที่ 3.4.1 สงเสริมใหจัดทํา KM โครงการที่ 4: โครงการเสวนาแลกเปลี่ยน ต.ค.63-ก.ย.64 - - O : ชลศักดิ์

ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล ในองคกร เรียนรูการจัดการความรูของสถาบันสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด 2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 4   ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) และ แผนพัฒนา 80   1. รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการ 80

บุคลากรรายบุคคล (IDP)   2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม 3.51

ตัวชี้วัด 3 รอยละของบุคคลากรไดนํา       โครงการ

กระบวนการจัดการความรูมาพัฒนา

การทํางาน กลยุทธที่ 3.4.2 สงเสริมการจัดทํา กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมการจัดทําตัวชี้วัด IDP ต.ค.61-ก.ย.62 - - O : แสงเดือน

ตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) และแผนพัฒนา ของบุคลากรในหนวยงาน

บุคลากรรายบุคคล (IDP)   ตัวชี้วัด

  1. รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่จัดทําIDP 85

เปาประสงคที่ 3.4 บุคลากรมีความรู ความสามารถ ในภาระงานที่ไดรับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคที่ 3.3 บุคลากรทํางานอยางมีความสุข 
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