
0220001 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมระดับชาติ 864383005000               5,000,000.00 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ 1.	แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

2.	ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

3.	ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง

4.	ด าเนินการจัดกิจกรรม

5.	รายงานผล

0220001 โครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน AUN-QA 864381008B01               2,250,000.00 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จ านวนผู้สมัครของโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ยอดติดตามเพจหลักของ MUKAเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ห้องปฏิบัติการมีคะแนนประเมินท้ัง 7 องค์ประกอบ มากกว่าร้อยละ 80 

(ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับฯของมหาวิทยาลัย 

ปี 2564) จ านวน 6 ห้อง

ตัวช้ีวัดท่ี 5 :  ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนายกระดับ โดยมีคะแนนประเมินท้ัง 7 

องค์ประกอบ คร้ังท่ี 2มากกว่าคร้ังท่ี 1 (ห้องปฏิบัติการท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับฯ

ของมหาวิทยาลัย ปี 2564) จ านวน 3 ห้อง

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : .ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของวิทยา

เขตกาญจนบุรี ร้อยละ 95

1.	ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

2.	ส ารวจพร้อมก าหนดวันจัดกิจกรรม

3.	ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง

4.	จัดกิจกรรม

5.รายงานผล

0220001 โครงการความร่วมมือเพ่ือบริหารจัดการประชากรลิงแสมบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะท่ี 3

864383004000               2,000,000.00 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันลิง ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันสุนัขและฉีดยาก าจัดเห็บหมัด ร้อยละ 80

1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน พร้อมมอบหมายและก าหนดหน้าท่ีท่ีชัดเจน 

2.ส ารวจจ านวนปรากรลิงแสม 

3.ประชุมวางแผนักจับคร้ังท่ี 1 

4.ประสานงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหาเวชภัณฑ์ท่ีใช่ในการด าเนินงาน อาหารล่อเล้ียงและสถานท่ี

ส าหรับลิงท่ับได้

5.ดักจับคร้ังท่ี1

6.สรุปพร้อมรายงานผลการดักจับคร้ังท่ี 1 และวางแผนดักจับคร้ังท่ี 2

7.ดักจับคร้ังท่ี 2 

8.ดูแลสุขอนามัย ของกรงลิง กรงเล้ียง การดูแลรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ รวมถึงการให้อาหารสัตว์ 

9.ท าหมันลิง โดยผู้เช่ียวชาญด้านสัตวแพทย์ 

10.ดูแลสุขอนามัยของลิงท่ีได้รับการท าหมันพักฟ้ืน 

11.ส ารวจจ านวนประชากรของสุนัข

12.ดักจับสุนัข จ านวน 2 รอบ 

13.ท าหมันสุนัขและฉีดยาก าจัดเห็บหมัด

ข้ันสรุปและประเมินผล 1.สรุปและประเมินผล 2.จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

แผนตัวช้ีวัดโครงการ แผนการด าเนินงาน

แผนการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564

Functional Area โครงการหลัก
เลขท่ีโครงการ/

ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ตัวช้ีวัดโครงการ การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน

 งบประมาณเงินรายได้



แผนตัวช้ีวัดโครงการ แผนการด าเนินงาน
Functional Area โครงการหลัก

เลขท่ีโครงการ/
ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ตัวช้ีวัดโครงการ การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน

 งบประมาณเงินรายได้

0220001 โครงการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ Global Citizen 864381010B01                  550,000.00 ตัวช้ีวัดท่ี 1 :มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตยุค

ศตวรรษท่ี 21 (Global Talent)ครบทุกด่าน จ านวน 6 กิจกรรม

ข้ันวางแผนงาน

1.ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ร่างโครงการคร่าวๆให้ท่ีประชุมได้ร่วม

พิจารณาเพ่ือให้เห็นภาพรวมของโครงการ 2.เขียนโครงการตามรายละเอียด ข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดโครงการ 3.ประชุมคณะท างาน เพ่ือหาข้อสรุปและปบ่งหน้าท่ีในการ

ท างาน

ข้ันด าเนินการ

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ 2.ขอความเห็นชอบ จัดซ้ือ(วัสดุ อุปกรณ์ 

ด าเนินงาน)/ จัดจ้าง(เหมาบริการต่างๆ ส าหรับการด าเนินงาน) 3.ขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่าย 4.ติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยวานท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม

5.รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 6.จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ี

7.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีขออนุมัติ

ข้ันตรวจสอบ

1.รวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในขณะด าเนินการจัดงาน 2.ประเมินโครงการหลังเสร็จส้ินการจัด

งาน

ข้ันสรุปและประเมินผล

1.รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินท่ีได้จากแบบประเมินโครงการ

2.รวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการจัดโครงการ

3.รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
0220001 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flexi program 864381009B01                  700,000.00 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : หลักสูตรร่วมแบบบูรณาการท่ีมีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ

เลือกเรียนได้ตามความต้องการ

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : 	กิจกรรมการแลกเปล่ียนระดับประเทศ จ านวน 3 กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 :	จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound และ Outbound จ านวน 62 คน

1.	ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

2.	ส ารวจพร้อมก าหนดวันจัดกิจกรรม

3.	ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง

4.	จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

5.	จัดกิจกรรม

0220001 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025

864383003000                  500,000.00 ตัวช้ีวัดท่ี 1 :  หัวข้อการทดสอบท่ีได้ย่ืนขอการรับรอง (การวิเคราะห์ค่าของแข็งท้ังหมดท่ี

ละลายน้ า (Total dissolve solid TDS) ในน้ าประปาและน้ าท้ิง) จ านวน 1 หัวข้อ

1. แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินเบ้ืองต้นของหน่วยรับรอง

2. เตรียมกิจกรรม Internal Audit ให้ครบทุกกระบวนการ

3. ก าหนดการตรวจประเมินจริงวันท่ี 24-25 มีนาคม 2564

0220001 โครงการศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : 

AIC) จังหวัดกาญจนบุรี

864383002000               1,500,000.00 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ฐานข้อมูลชุมชนออนไลน์ จ านวน 1 ฐาน

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ3 ของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80

ข้ันวางแผน

1.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ

ข้ันด าเนินการ

1.ด าเนินการตามแผนด าเนินการ

ข้ันสรุปปละประเมินผล

1.สรุปจ านวนผลงาน 2.รายงานผลโครงการ



แผนตัวช้ีวัดโครงการ แผนการด าเนินงาน
Functional Area โครงการหลัก

เลขท่ีโครงการ/
ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ตัวช้ีวัดโครงการ การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน

 งบประมาณเงินรายได้

0220001 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับสากล 864383001000               2,000,000.00 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น PI (Principal Investigator)

โครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย ร้อยละ 30

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : Citation per publication 5 years จ านวน 11 คร้ัง/เร่ือง

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : International Publication (per years) (ม.ค.-ก.ย.64) จ านวน 18 เร่ือง

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : จ านวนผลงานตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ จ านวน

 12 เร่ือง

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ท่ีต่ีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Q1(

ม.ค.-ก.ย.64) จ านวน 7 เร่ือง

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสาย

วิชาการ จ านวน 200,000 บาท/คน

ข้ันวางแผน

1.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ

ข้ันด าเนินการ

1.ด าเนินการตามแผนด าเนินการ

ข้ันสรุปปละประเมินผล

1.สรุปจ านวนผลงาน 2.รายงานผลโครงการ


