
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน AUN-QA

863380007000

สนับสนุนวิทยาเขต

4,783,800           1.หลักสูตรผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย 3 หลักสูตร 

2.หลักสูตรมีความพร้อมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับส่วนงาน เป้าหมาย 4 

หลักสูตร

3.ความผูกพันของศิษย์เก่าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล เป้าหมาย ร้อยละ 10

4.ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี เป้าหมาย ร้อยละ 80

5.จ านวนโครงการท่ีมีศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าหมาย 2 โครงการ

6. ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาและมีคะแนนในองค์ประกอบท่ี 2,3,4,5 มากกว่าร้อยละ 80  เป้าหมาย

 8 ห้อง

7.จ านวนผู้สมัครกลุ่มภูมิภาคตะวันตก เป้าหมาย  50 คน

8. ยอดติดตามเพจหลักของ MUKA เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

9. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป้าหมาย ร้อยละ 80

10.ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย ร้อยละ 80

ข้ันวางแผนการด าเนินงาน

1. จัดท าแผนการด าเนินงานเตรียมพร้อมการตรวจประเมินหลักสูตร การพัฒนา

ห้องปฏิบัติการ แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก

ข้ันด าเนินการ

1. หลักสูตรรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานตามเกณฑ์ AUN-QA

2. จัดกิจกรรม Clinic SAR AUN-QA

3. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

4. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย

5. ติดต่อศิษย์เก่า สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต

6. รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ข้ันสรุปและประเมินผลโครงการ

1. สรุปผลการจัดโครงการจัดท ารายงานผลโครงการ

3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการความร่วมมือเพ่ือบริหาร

จัดการประชากรลิงแสมบริเวณ

โดยรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี ระยะท่ี 3

863380013000

สนับสนุนวิทยาเขต

2,000,000           1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดประชุมเตรียมความพร้อม เป้าหมาย ร้อยละ 80

2. ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันลิง เป้าหมาย ร้อยละ 80

ข้ันนวางแผน

1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน พร้อมมอบหมายและก าหนดหน้าท่ีท่ีชัดเจน

ข้ันด าเนินการ

1. ส ารวจจ านวนประชากรของลิงแสม

2. ประชุมวางแผนดักจับคร้ังท่ี 1

3. ประสานงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหาเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน อาหารหล่อเล้ียง

 และสถานท่ีส าหรับลิงท่ีจับได้

4. ดักจับคร้ังท่ี 1 

5. สรุปพร้อมรายงานผลการดักจับ คร้ังท่ี 1 และวางแผนดักจับคร้ังท่ี 2

6. ดักจับคร้ังท่ี 2

7. ดูแลสุขอนามัย ของกรงลิง กรงเล้ียง การดูแลรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ รวมถึงการให้

อาหารสัตว์ 

8. ท าหมันลิง โดยผู้เช่ียวชาญด้านสัตวแพทย์

9. ดูแลสุขอนามัยของลิงท่ีได้รับการท าหมันพักฟ้ืน

ข้ันสรุปและประเมินผล

1. สรุปและประเมินผล

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

 แผนตัวช้ีวัดโครงการ แผนการด าเนินงาน

แผนการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน/หน่วยงาน Functional Area โครงการหลัก
เลขท่ีโครงการ/

ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ตัวช้ีวัดโครงการ การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้



 แผนตัวช้ีวัดโครงการ แผนการด าเนินงาน
ส่วนงาน/หน่วยงาน Functional Area โครงการหลัก

เลขท่ีโครงการ/
ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ตัวช้ีวัดโครงการ การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้

3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ

 Global Citizen

863380009000

สนับสนุนวิทยาเขต

353,000              1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents ร้อยละ 30

2. จ านวนช่ัวโมงต่อปีการศึกษาท่ีจัดกระบวนการเป็น Global Citizen , Global Talents และ 

Entrepreeneurship 60 ช่ัวโมง

ข้ันวางแผนงาน

1. ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ

ข้ันด าเนินการ

1. เขียนโครงการ

2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3. ด าเนินกิจกรรมการอบรมทักษะให้กับนักศึกษา

ข้ันสรุปและประเมินผล

1. สรุปและประเมินผล

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flexi

 program

863380008000

สนับสนุนวิทยาเขต

311,000              1. หลักสูตรมีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในการ

ท างาน เป้าหมาย 3 หลักสูตร

2. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี เป้าหมาย ร้อยละ 80

3. จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound และ Outbound  เป้าหมาย 128 คน

ข้ันวางแผนงาน

1. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ร่างโครงการคร่าวๆ ให้ท่ีประชุม

ได้ร่วมพิจารณาเพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของโครงการ

2. เขียนโครงการตามรายละเอียดข้อเสนอแนะจากคณะท างานเพ่ือเสนอขออนุมัติจัด

โครงการ

3. ประชุมคณะท างาน เพ่ือหาข้อสรุปและแบ่งหน้าท่ีในการท างาน

ข้ันด าเนินการ

1.ด าเนินกิจกรรม

ข้ันสรุปและประเมินผล

1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินท่ีได้จากแบบประเมินโครงการ

2. รวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดโครงการ

3. รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ

4. สรุปงบประมาณและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ

5. สรุปโครงการและรายงานผลการด าเนินการจัดโครงการ

3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการส่งเสริมการบริการทาง

วิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และ

พัฒนาชุมชนและสังคม

863380012000

สนับสนุนวิทยาเขต

465,400              1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย เป้าหมาย ร้อย

ละ 50

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกณฑ์อยู่ในระดับดี เป้าหมาย ร้อยละ 80

3. หน่วยบริการวิชาการท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 1 หน่วย

ข้ันวางแผนงาน

1. ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ

ข้ันด าเนินการ

1. เขียนโครงการ

2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3. ด าเนินกิจกรรม

ข้ันสรุปและประเมินผล

3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานวิจัย 

วิชาการสู่เชิงพาณิชย์

863380011000

สนับสนุนวิทยาเขต

100,000              จ านวนผลงานท่ีน ามาใช้ประโยชน์ เป้าหมาย 2 เร่ือง ข้ันวางแผนงาน

1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ

ข้ันด าเนินการ

1. เสนอขออนุมัติหลักการรายบุคคลเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม

ข้ันสรุปและประเมินผล

1. สรุปจ านวนผลงาน

2. รายงานผลโครงการ



 แผนตัวช้ีวัดโครงการ แผนการด าเนินงาน
ส่วนงาน/หน่วยงาน Functional Area โครงการหลัก

เลขท่ีโครงการ/
ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ตัวช้ีวัดโครงการ การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้

3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี 0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานวิจัยสู่

ระดับสากล

863380010000

สนับสนุนวิทยาเขต

6,058,000           1.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น  PI ของโครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย เป้าหมาย ร้อยละ 25

2. Citation per Publication เป้าหมาย  12 คร้ัง/ช้ิน

3. International Publication เป้าหมาย 30 เร่ือง

4. International Publication per Academic Staff เป้าหมาย  0.6 ช้ิน/คน

5. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Q1 เป้าหมาย  5 เร่ือง

6. จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์รวมกับนักวิจัยต่างชาติ เป้าหมาย  8 เร่ือง

ข้ันวางแผน

1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ

ข้ันด าเนินการ

1. เสนอขออนุมัติหลักการ

2. เสนอขออนุมัติด าเนินการกิจกรรม

ข้ันสรุปและประเมินผล

1. สรุปจ านวนผลงาน

2. รายงานผลโครงการ


