
 
 

 

 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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     งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 



 

ประวัติวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ต าบลบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 6,792 
ไร่ ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 (กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ) 
 
2538 
คณะรัฐมนตรีมีมติขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 โดยเห็นชอบให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี” เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ.2538 
 
2541 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จแทนพระอง ค์  ทรงวางศิลาฤกษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2541 
 
2544 
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การจัดการบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 
2545 
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 
 
2547 
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 
 
 
 



 
2552 
เปลี่ยนสถานภาพเทียบเท่าคณะตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เป็น “มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี” 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และบริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารภายใน
วิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ.2552 และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
2555 
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เป็นชื่อ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ” เริ่มใช้กับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2555 
 
2557 
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่) จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 
2561 
พิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกขึ้นประดิษฐานบนแท่น
พระรูป โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานในพิธี เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 
2561 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็น  
องค์ประธานในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
2561 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็น
องค์ประธานเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 
2561 (IESO 2018 : 12th International Earth Science Olympiad, Kanchanaburi, Thailand) เมื่อวันที่  9 
สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2561 
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นชื่อ “หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต” เริ่มใช้กับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
 
 



 
 
2563 
เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ 
 
2564 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธี
เปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Thailand Earth Science 
Olympiad (1st TESO) วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในรูปแบบออนไลน์ 
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคาร หอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ไปยังห้องประชุมไพลินภูธาร วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

ค าส าคัญ ค าอธิบาย 

1. ผู้น าการศึกษา เป็นผู้น าการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสหวิทยาการ โดยมีหลักสูตรที่ได้รับรองตาม
มาตรฐานระดับสากล และผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะเป็น Global Citizen 

2. ผู้น าทางวิชาการ 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการที่เป็นแบบอย่าง สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ และเป็นที่พึงพิงของชุมชนและสังคม 

3. ฐานทรัพยากร ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพ 
4. ภูมิภาคตะวันตกของ
อาเซียน 

มีความสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพและการใช้ฐานทรัพยากรในภูมิภาค
ตะวันตกของอาเซียน 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ ที่สามารถ
ประยุกต์ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 
ค่านิยม (Values) 
ค่านิยมหลัก (Core Value) มหาวิทยาลัยมหิดล 
M - Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล     
A – Altruism มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น    
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง    
I – Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม    
D – Determination แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ    
O – Originality สร้างสรรค์สิง่ใหม่    
L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

ค่านิยมหลัก (Core Values) วิทยาเขตกาญจนบุรี 
K – Kindness เลิศล้ าเมตตา    
A – Adaptability ละอัตตาพร้อมปรับตัว 
วัฒนธรรมความเป็นเลิศ (Excellent Culture)  
วิทยาเขตกาญจนบุรี 
Agility ความคล่องแคล่ว ว่องไว 
Continuous learning การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
Sense of belonging จิตส านึกในความเป็นเจ้าของ 
Sharing การแบ่งปัน การมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 



 
 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

S : Strong (จุดแข็ง) 
S1 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล (SA1) 
S2 คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรผ่านการอบรมการ
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (SA2) 
S3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของวิทยา
เขตฯ และโดยรอบเหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย 
และบริการวิชาการแบบ Area-Based และท าการ 
Matching หน่วยงานภายในและต่างประเทศ (SA3)  
S4 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาท า
ให้สามารถบูรณาการเพ่ือท าวิจัยตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชนและสังคม (SA4) 
S5 ความสามารถในการก าหนดปัจจัยเกื้อหนุนหรือ
รางวัล (SA6) 
S6 การปรับตัวของบุคลากร และสร้าง Mindset เพ่ือ
รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (SA7) 
S7 การด าเนินกิจกรรมร่วมกับต่างประเทศโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (SA8) 

W : Weak (จุดอ่อน) 
W1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการและ
ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล (SC2) 
W2 การสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับบุคลากรที่มี
ต่อวิทยาเขตฯ (SC5) 
W3 การปรับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ที่จะส าเร็จการศึกษา (SC6) 
W4 การปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบใหม่และ
ให้สอดคล้องกับ Outcome-based Education 
(SC8) 
W5 การพัฒนาบุคลากรให้รองรับการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ (SC9) 
 

O : Opportunity (โอกาส)  
O1 งบประมาณและแหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการ
ของภาครัฐเน้นทางด้าน Area-Based เพ่ือแก้ปัญหา
ในพ้ืนที ่(SC3) 
O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล (SC4) 
O3 การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก (SA5) 

T : Threat (อุปสรรค) 
T1 การสร้างภาพลักษณ์ความเป็นตัวตนของวิทยาเขต
กาญจนบุรี (SC1) 
T2 การท ากิจกรรมและด าเนินการต้องค านึงถึง
ระยะห่าง (SC7) 
 
 

หมายเหตุ SA - Strategic Advantage, SC - Strategic Challenges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 Academic Excellence 

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Hardware & Software) เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนอง          
ความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Link- Local Touch 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับภูมิภาคตะวันตกรองรับระเบียงเศรษฐกิจ               
แนวตะวันออก-ตะวันตก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Financial Sustainability 

สร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Human Resources Excellence 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภูมิภาค
ตะวันตก 
 
Balance Scorecard (BSC) 

Balance Scorecard (BSC) ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) 

ด้านความย่ังยืน 
(Sustainability Aspect) 

พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ ที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของภูมิภาค 

สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน 
และงบประมาณเพ่ือรองรับการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน 

ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Customer Aspect) 

เชื่อมโยงเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
แห่งชุมชน สังคม และภูมิภาค

ตะวันตก 

สร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์กร 

ด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Process Aspect) 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Hardware & Software) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และสังคม 

ด้านการเรียนรู้และเติบโต 
(Learning and Growth 
Aspect) 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง      
ทางการศึกษาแห่งภูมภิาคตะวันตก 

 

 
 
 
 
 
 



“เป็นผู้น าการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมภิาคตะวันตกของอาเซียน” 

พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: Academic 
Excellence  

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
บนฐานทรัพยากรแห่งภูมิภาค

ตะวันตกของประเทศ 

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 

สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และงบประมาณเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
Financial 

Sustainability 
สร้างความเข้มแข็งทาง
การเงินเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

1. เพิ่มรายได้จากการเพิ่มจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ท้ังจากการฝึกอบรม และเป็นท่ีปรึกษาโครงการ 

3. พัฒนาระบบการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยท่ีตอบสนองชุมชนและสังคมในภูมิภาค 
3. จัดท า Fund Raising จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ 

4. สร้างระบบการให้บริการวิชาการท่ีเป็นเลิศและตอบสนองชุมชนและสังคมในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน 
4. สร้างกลไกและระบบบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการวางแผนทางการเงินท่ีดีขององค์การอย่างย่ังยืน 

เชื่อมโยงเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชุมชน สังคม และภูมิภาคตะวันตก สร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3: Global Link- Local Touch 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับภูมิภาคตะวันตกรองรับระเบียงเศรษฐกิจ

แนวตะวันออก-ตะวันตก 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่า

4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก 

1. สร้างระบบและกลไกการส่ือสารองค์การเชิงรุกเพื่อให้เกิดการรับรู้ในอัตลักษณ์และสร้างชื่อเสียงของวิทยาเขตฯ 

2. สร้างระบบและสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายร่วมกับศิษย์เก่าในการพัฒนา วิทยาเขตฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: Open Access Education Resources 

 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน (Hardware & Software) เพ่ือ
สนับสนนุแหล่งเรียนรู้แบบเปิดท่ีตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 

2. พัฒนาให้เป็น IT-based Campus เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. พัฒนาและจัด Zoning โครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิต 

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ชุมชน และสังคม 

6. ประยุกต์เกณฑ์ EdPEx ในการปรับปรุงคุณภาพองค์การ 

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้รองรับตามมาตรฐาน 

7. ก ากับและติดตามความส าเร็จของโครงการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Hardware & Software) ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5:   Human Resources Excellence 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ือรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภูมิภาคตะวันตก 

1. พัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงานเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างเทคโนโลยีการศึกษา 
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พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภูมิภาคตะวันตก 

5. ผลักดันให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมและจดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 



 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

(Strategic Goals) 
กลยุทธ์ 

(Strategic Initiatives) 
ตัวช้ีวัด (KPIs) หน่วยนับ 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บข้อมูล 

เป้าหมาย (Targets) เป้าหมายรวม 4 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2563 - 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academic Excellence        

1.เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน การวิจัย และงาน
บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของภูมิภาค 

1.สร้างและพัฒนาหลักสูตรแบบ
บูรณาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภูมิภาค 

1.1 จ านวนหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ 
(Flexi Programs) (MUKPI 2.5) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 3 4 5 6 6 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizens และ Global Talents 
(MUKPI 2.8) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 30 50 80 100 100 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (MUKPI 2.10) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 56.83     

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (MUKPI 2.10.1) 

ร้อยละ ปีการศึกษา N/T N/T N/T N/T  

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (MUKPI 2.10.2) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 40 50 50 50 50 

1.3.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (MUKPI 2.10.3) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 75 75 75 75 75 

1.3.4 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (MUKPI 2.10.4) 

ร้อยละ ปีการศึกษา N/T 100 100 100 100 

2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
สากล 

2.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก (MUKPI 2.2) หลักสูตร ปีการศึกษา N/T N/T N/T 3 3 
2.2 ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัย (MUKPI 2.3) ร้อยละ ปีการศึกษา 22.22 100 100 100 100 
2.3 ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน (MUKPI 2.4) ร้อยละ ปีการศึกษา 100 100 100 100 100 

3.พัฒนาระบบการสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่
ตอบสนองชุมชนและสังคมใน
ภูมิภาค 

3.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย (MUKPI 1.1) ร้อยละ ปีงบประมาณ 25 25 25 25 25 
3.2 Citation per Publication (MUKPI 1.4) ครั้ง/เรื่อง ปีปฏิทิน 11 12 13 14 14 
3.3 International Publication (MUKPI 1.5) เรื่อง ปีปฏิทิน 30 30 35 40 135 
3.4 International Publication per Academic Staff (MUKPI 1.6) เรื่อง/คน ปีปฏิทิน 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 
3.5 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ (MUKPI 1.7) เรื่อง ปีปฏิทิน 8 10 12 15 45 

3.6 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 (MUKPI 1.8) เรื่อง ปีปฏิทิน 5 8 12 16 41 
3.7 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในสังคม (MUKPI 1.3) เรื่อง ปีงบประมาณ 1 1 1 1 4 
3.8 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (MUKPI 1.3) เรื่อง ปีงบประมาณ 1 1 1 1 4 

4.สร้างระบบการให้บริการวิชาการ
ที่เป็นเลิศและตอบสนองชุมชนและ
สังคมในภูมิภาคตะวันตกของ
อาเซียน 

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล (MUKPI 3.4) ร้อยละ ปีงบประมาณ 100 
(1 แห่ง) 

100 100 100 100 



 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ระยะเวลาการ
จัดเก็บข้อมูล 

เป้าหมายรายปี เป้าหมายรวม 4 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2563 - 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources        

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียน
การรู้ตลอดชีวิต ของ
นักศึกษา บุคลากร ชุมชน
และสังคม 

1.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 
 

1.1 จ านวนรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่สอดคล้องกับด้าน
สิ่งแวดล้อมและเชิงนิเวศน์ (KAKPI) และสอดคล้องกับ (MUKPI 4.5) 

รางวัล/
การ

รับรอง 

ปีงบประมาณ 1 1 1 1 4 

2.พัฒนาให้เป็น IT-based 
Campus เพื่อรองรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2.1 ระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการด าเนินการตามพันธกิจหลักและสนับสนุน (KAKPI) และ
สอดคล้องกับ (MUKPI 4.8) 

ระบบ ปีงบประมาณ 10 10 10 10 10 

2.2 ร้อยละพันธกิจหลักและสนับสนุนที่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไม่ต่ ากว่าระดับ 
Prescriptive Data Analytics (KAKPI) และสอดคล้องกับ (MUKPI 4.6) 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 60 80 90 100 100 

3.พัฒนาและจัด Zoning โครงสร้าง
พื้นฐานให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
การใช้ชีวิต 

3.1 ร้อยละโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  (KAKPI) 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 80 80 80 80 80 

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้รองรับ
ตามมาตรฐาน 

4.1 ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 
(MUKPI 4.15) 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 45.45 60 80 100 100 

5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือ
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
 

5.1 จ านวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการ
เป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship (MUKPI 2.9) 

ชั่วโมง ปีการศึกษา 60 60 60 60 60 

5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ชุมชน หรือสังคม (KAKPI) แห่ง ปีงบประมาณ 5 1 1 1 8 

6. ประยุกต์เกณฑ์ EdPEx ในการ
ปรับปรุงคุณภาพองค์การ 
 

6.1 คะแนนประเมินผลลัพธ์ Band Process ของ EdPEx (MUKPI 4.17) Band ปีงบประมาณ Process 
2B (151 
- 175)  

เพิ่มข้ึน 
1 

Band 

เพิ่มข้ึน 
1 

Band 

เพิ่มข้ึน 
1 

Band 
เพิ่มข้ึน 1 Band 

 6.2 คะแนนประเมินผลลัพธ์ Band Results ของ EdPEx (MUKPI 4.17) Band ปีงบประมาณ Result 
1A (101 
- 125) 

7. ก ากับและติดตามความส าเร็จ
ของโครงการ 

7.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย (MUKPI 4.10) ร้อยละ ปีงบประมาณ 80 80 80 80 80 

7.2 ร้อยละการติดตาม Output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุในสัญญารับทุน (จากทุกแหล่ง
ทุน) (MUKPI 1.11) 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 100 100 100 100 100 

 
 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ระยะเวลาการ
จัดเก็บข้อมูล 

เป้าหมายรายปี เป้าหมายรวม 4 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2563 - 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Link- Local Touch        

1.เชื่อมโยงเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่ง
ชุมชน สังคม และภูมิภาค
ตะวันตก 
 
 
 

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

1.1 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และบริการ
วิชาการ (MUKPI 2.6) 

โครงการ ปีการศึกษา 2 3 3 3 14 

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการวิจัยและบริการวิชาการ
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

2.1 จ านวนโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน (KAKPI) 

โครงการ ปีงบประมาณ 2 2 2 2 8 

3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ การวิจัยและบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนและ
สถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

3.1 จ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม University Social Engagement ที่
ด าเนินการครบทั้ง 4 ด้าน (MUKPI 4.18) 

โครงการ ปีงบประมาณ 2 2 2 2 8 

3.2 จ านวนโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (KAKPI) 

โครงการ ปีงบประมาณ N/T N/T N/T N/T N/T 

4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก 

4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญา (MUKPI 2.11) ร้อยละ ปีการศึกษา 80 80 90 100 100 
4.2 ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย (MUKPI 2.13.1) ร้อยละ ปีการศึกษา 40 50 50 50 50 
4.3 ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย (MUKPI 2.13.2) ร้อยละ ปีการศึกษา 10 15 15 15 15 
4.4 ความผูกพันของผู้ให้ทุนวิจัย (KAKPI) ระดับ ปีงบประมาณ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 
4.5 ความผูกพันของผู้ให้ทุนบริการวิชาการ (KAKPI) ระดับ ปีงบประมาณ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

2.สร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์
และชื่อเสียงขององค์กร 

1. สร้างระบบและกลไกการสื่อสาร
องค์การเชิงรุกเพื่อให้เกิดการรับรู้
ในอัตลักษณ์และสร้างชื่อเสียงของ
วิทยาเขตฯ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound (MUKPI 2.7) คน ปีการศึกษา 128 62 62 62 314 
1.2 จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  (KAKPI) รางวัล ปีงบประมาณ N/T N/T N/T N/T N/T 
1.3 จ านวนสื่อหรือสิ่งพิมพ์หรือ Social Media ที่สร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์ หรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับวิทยาเขตฯ (KAKPI) และสอดคล้องกับ (MUKPI 4.9) 

ชิ้น ปีงบประมาณ N/T N/T N/T N/T N/T 

2. สร้างระบบและสนับสนุน
กิจกรรมเชิงรุกในการสร้างเครือข่าย
ร่วมกับศิษย์เก่าในการพัฒนา วิทยา
เขตฯ 

2.1 จ านวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย (MUKPI 2.12) โครงการ ปีการศึกษา 2 2 2 2 8 
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เป้าหมายรายปี เป้าหมายรวม 4 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2563 - 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Financial Sustainability        

1.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเงิน และ
งบประมาณ รองรับการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

1.เพิ่มรายได้จากการเพิ่มจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.1 ร้อยละรายได้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อรายได้นักศึกษาทั้งหมด 
(KAKPI) 

ร้อยละ ปีการศึกษา N/T N/T N/T N/T  

2.ส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย บริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งจาก
การฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษา
โครงการ 
 

2.1 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากร
สายวิชาการ (MUKPI 1.9) 

บาท/คน ปีงบประมาณ 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 

2.2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย (MUKPI 3.7) 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 50 50 50 50 50 

2.3 รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เพิ่มข้ึน และ/หรือ ที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์
ต่อสังคมระดับประเทศ (MUKPI 3.6) 

บาท ปีงบประมาณ N/T 50,000 100,000 150,000 300,000 

3.จัดท า Fund Raising จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

3.1 รายได้จากการบริจาคหรือระดมทุนในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ด้านการศึกษาและบริหารจัดการ (KAKPI) 

บาท ปีงบประมาณ 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 7,000,000 

4.สร้างกลไกและระบบบริหาร
จัดการต้นทุนเพื่อการวางแผนทาง
การเงินที่ดีขององค์การอย่างยั่งยืน 

4.1 ค่า EBITDA (MUKPI 4.12) บาท ปีงบประมาณ เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก 
4.2 ค่า Net Income (MUKPI 4.13) บาท ปีงบประมาณ เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก 
4.3 ค่า ROA (MUKPI 4.14) ร้อยละ ปีงบประมาณ 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 
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เป้าหมายรายปี เป้าหมายรวม 4 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2563 - 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Human Resources Excellence        

1.พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มีขีดความสามารถเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาแห่งภาค
ตะวันตก 

1.พัฒนาระบบการวางแผนด้าน
บุคลากร เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถและสมรรถนะของ
บุคลากร 
 

1.1 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการด้านวิจัยที่เป็น Global Talents (MUKPI 4.11.2) ร้อยละ ปีงบประมาณ 2 2 2 2 2 
1.2 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น Global Talents (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) (MUKPI 
4.11.3) 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 8.33 10 10 10 10 

1.3 ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมง/คน/ปี  (KAKPI) 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 30 40 50 60 60 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตและงานเพื่อให้
เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

2.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (KAKPI) ระดับ ปีงบประมาณ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

3.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.1 ร้อยละพันธกิจหลักและกระบวนการท างานที่มีการจัดการความรู้ (KAKPI) ร้อยละ ปีงบประมาณ 40 60 80 100 100 

4.ส่งเสริมให้บุคลากรสร้าง
เทคโนโลยีการศึกษา 

4.1 ร้อยละของบทเรียนหรือรายวิชา e-Learning ต่อรายวิชาทั้งหมดของส่วนงาน (MUKPI 
2.14) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 10 15 20 25 25 

5. ผลักดันให้บุคลากรสร้างสรรค์
นวัตกรรมและจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

5.1 จ านวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มข้ึน 
และ/หรือ ที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ (MUKPI 3.5) 

ชิ้น ปีงบประมาณ 0 1 1 1 3 

 

 
 
 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด านเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสรุปความเชื่อมโยงแผนงานโครงการกับยุทธศาสตร์ และงบประมาณ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 160,043,900 บาท 

 

ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 54,847,300 บาท 
 
2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 94,508,400 บาท 
 
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,360,000 บาท 
ผลผลิตที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 328,200 บาท 

 



 
ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 54,847,300 บาท 
2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 94,508,400 บาท 

ตัวชี้วัด : จ านวนนักศึกษา 
- จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 350 คน 
- จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 1,223 คน 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 231 คน 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,360,000 บาท 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์ 
 
ผลผลิตที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 328,200 บาท 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ 
 

 
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนงาน/โครงการ เป้าหมายผลผลิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ 

   ตัวชี้วัด แผน หน่วยนับ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 54,847,300 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 94,508,400 

จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่ 350 คน  
จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ 1,223 คน  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 231 คน  
แผนงานยุทธศาสตร์ดา้นด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลติที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,360,000 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนิน
โครงการยุทธศาสตร ์

80 ร้อยละ  

ผลผลติที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

  328,200 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนิน 80 ร้อยละ  

 
 
 
 



 
 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการก ากับติดตามประเมินผล 
 

ผู้บริหาร ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตามหลักการ Balanced Scorecard เพ่ือให้ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์              
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการผลักดันการเข้าใกล้วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตฯ ในแต่ละแผน ทีม
บริหารจะมีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบ และมอบหมายให้งานแผนและพัฒนาคุณภาพด าเนินการประสานกับงานที่
รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการให้ได้ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด ระยะเวลาการด าเนินการ ขั้นตอน
การด าเนินการ และมีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณโดยผ่านคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจ าปี 

พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์โดยให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ Mysite ตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ทุก 3 เดือน เพ่ือติดตาม
และวิเคราะห์ผล ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ย่อย และแผนปฏิบัติงาน 



ภาคผนวก 
รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผลงานวิจัยสู่ระดับสากล 

กิจกรรมที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสรมิ
ทักษะสู่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใหไ้ด้ Q1 
กิจกรรมที่ 2 : อ านวยความสะดวกรองรับนักวิจัย
เพื่อด าเนินการวิจยั 
กิจกรรมที่ 3 : รับรองเครือข่ายด้านวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมผลักดันการจัดตั้งกลุ่มวิจัย 
(Research Cluster) 
กิจกรรมที่ 5 : อบรมหลักเกณฑ์การท างานวิจัย 
ด้านจริยธรรมทีเ่กี่ยวข้อง และน าเสนอผลงานวิจยั 
กิจกรรมที่ 6 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจ าป ี
กิจกรรมที่ 7 : สรา้งความร่วมมือเพื่อบูรณาการ
สร้างงานวิจัยและรับท าวิจยัจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
กิจกรรมที่ 8 : สนับสนุนกิจกรรมโครงการ อพ.สธ. 

2,000,000 ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์และบทความตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 
47 เรื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ 200,000 
บาท 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่เป็น PI (Principal 
Investigator) ของโครงการที
ได้รับเงินทุนวิจัย ร้อยละ 35 
ตัวช้ีวัดที่ 4 Citation per 
publication (5 years)  11 
ครั้ง/เรื่อง 

ขั้นวางแผนงาน  
1.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติใน
หลักการ 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 
1.เสนอขออนุมัติหลักการ
รายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1.สรุปจ านวนผลงาน 
2.รายงานผลโครงการ 

งานวิจัย นวัตกรรมและบริการ
วิชาการ 

โครงการบริหารศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (AIC) 

กิจกรรมย่อยที่ 1 บริหารจดัการศนูย์ AIC จังหวัด
กาญจนบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 2 เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านทุเรียน GI 
(เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรน าไป พัฒนา
ต่อยอดเรื่องรสชาตไิด้เบื้องต้น) 

500,000 ตัวช้ีวัดที่ 1 ฐานข้อมูลทุเรียน
ทองผาภูมิออนไลน์ จ านวน 1 
แผน 

ขั้นวางแผนงาน  
1.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติใน
หลักการ 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 

งานวิจัย นวัตกรรมและบริการ
วิชาการ 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 เกษตรกรมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดี ร้อยละ 80 

1.เสนอขออนุมัติหลักการ
รายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1.สรุปจ านวนผลงาน 
2.รายงานผลโครงการ 

โครงการก้าวสู่การรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน AUN-QA 

1.โครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
2.โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA ในระดับ
อาเซียน 
3.โครงการสร้าง Banding เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ผลิตสื่อการสอนส าหรับหลักสตูร ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
4.โครงการยกระดับความปลอดภยัห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ESPReL 

600,000 ตัวช้ีวัดโครงการกา้วสู่การรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้
ตวัช้ีวัด 1. รายงานสรุปผลการ
ทวนสอบฯ ร้อยละ 25/หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม
สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสู่
มาตรฐานหลักสูตร 
ตัวช้ีวัด 1. รายงานสรุปหลักสูตร
ฯ ที่ผ่านการปรับปรุงฯ จ านวน 
5 หลักสูตร  (AG CB FT GS 
BA) 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการ
ติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ขั้นตอนโครงการก้าวสู่การรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน 
ขั้นวางแผนงาน  
1. ประชุมปรึกษาหารือ 
2. ขออนุมัติหลักการโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 
1. ขออนุมัติหลักการจดักิจกรรม 
2. ขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จดั
จ้าง 
3. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
4. ด าเนินการจดักิจกรรม 
5. ขออนุมัติเบิก/จ่าย 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. สรุปผลการด าเนินการ 
2. จัดท ารายงานสรุปผลฯ 
ขั้นตอนโครงการเตรยีมความ
พร้อมหลักสูตรเพื่อการรบัรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA 
ในระดับอาเซยีน 

งานแผนและพัฒนาคณุภาพ 
งานการศึกษาและกจิการ
นักศึกษา 
งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 
งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร 
 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนการตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต ร้อยละ 100 และ
ความพึงพอใจจากนายจ้างท่ีมี
ต่อบัณฑติ ร้อยละ 50 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมส่งเสรมิ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ศิษย์เก่าวิทยาเขตกาญจนบรุ ี
ตัวช้ีวัดที่ 1 ความผูกพันของ
ศิษย์เก่าที่มตี่อ
มหาวิทยาลยัมหิดล ร้อยละ 15 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ศิษยเ์ก่ากลับมาพัฒนา
มหาวิทยาลยั จ านวน 2 
โครงการ 
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมเสวนา
วิชาการสหกิจศึกษาและฝึกงาน
กับการพัฒนานักศึกษา เพื่อก้าว
สู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนอาจารย์
ผู้ดูแลรายวิชา หรือกรรมการ
หลักสตูรที่เข้าร่วมเสวนาจาก
หลักสตูรที่มรีายวิชาสหกจิศึกษา
และฝึกงาน ร้อยละ 80 

ขั้นวางแผนงาน  
1. ประชุมตณะท างานเตรียม
ความพร้อมตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสตูรระดับอาเซียน 
2. ประชุมคณะท างานห้องสมุด 
3. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 
1. กิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการ 
2. กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนพัฒนาฝมีือช่าง 
3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต ์
4. กิจกรรมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์ 
AUN-QA ระดับอาเซยีน 
5. การปรับปรุงพัฒนาห้องสมดุ 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. รวบรวมข้อมูลรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ 
2. รายงานผลโครงการ 
ขั้นตอนโครงการสร้าง Banding 
เพื่อประชาสมัพันธ์และผลติสื่อ



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การน าข้อเสนอแนะ
หรือข้อมูลจากการเสวนาไปใช้
ในการปรับปรุงการด าเนินการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน ร้อยละ 
50 
ตัวช้ีวัดโครงการเตรียมความ
พร้อมหลักสูตรเพื่อการรบัรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA 
ในระดับอาเซยีน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสมัมนา
ผู้ประกอบการ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ความพึงพอใจ
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ระดับ 3.50 
กิจกรรมที่ 2 - 3  
ตัวช้ีวัดที่ 1 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนด้านต่าง 
ๆ (อุปกรณ์การเรยีนการสอน ,
เว็บไซต์) ระดับ 3.50 
กิจกรรมที่ 4  
ตัวช้ีวัดที่ 1 หลักสูตรไดร้ับการ
ตรวจประเมินระดับอาเซียน 
จ านวน 1 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 5  

การสอนส าหรับหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ขั้นวางแผนงาน  
1. ประชุมเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ส ารวจพร้อมก าหนดวันจัด
กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 
1. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี 
3. จัดกิจกรรม 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1.สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนโครงการยกระดับความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ESPReL 
ขั้นวางแผนงาน  
1. ท าแผนการด าเนินงานต่าง ๆ 
2. ท าหนังสืออนุมัติหลักการ
โครงการ 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด ระดับ 3.50 
ตัวช้ีวัดโครงการสรา้ง Banding 
เพื่อประชาสมัพันธ์และผลติสื่อ
การสอนส าหรับหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม 1  Roadshow เฉพาะ
กลุ่มภมูิภาคตะวันตก 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ านวนผู้สมัครของ
โรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก 
จ านวน 40 คน 
กิจกรรม 2 สนับสนุนการผลติ
รายวิชา MOOC/SPOC และ
การเรยีน/การสอน ออนไลน ์
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 
3.25 
กิจกรรม 3 สร้างสรรค์และผลิต
สื่อส าหรับองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 
3.25 

1. ด าเนินการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
2. การตรวจประเมินภายใน 
3. รับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการภายนอก 
4. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมินภายนอก 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ท ารายงานผลโครงการ
ยุทธศาสตร ์



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการยกระดับความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ESPReL 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตามข้อก าหนด 
ESPReL Checklist 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ห้องปฏิบัติการมี
คะแนนประเมินรวม 7 
องค์ประกอบ มากกว่าร้อยละ 
80  
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการปลอดภยัตาม
มาตรฐาน ESPReL 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการปลอดภยัตาม
มาตรฐาน ESPReL จ านวน 5 
ห้อง 
กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรอง
มาตรฐานห้องปฏิบัติการใน
รูปแบบ peer evaluation 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการปลอดภยัใน
รูปแบบ peer evaluation 
จ านวน 2 ห้อง 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการ
วิเคราะห์และทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

1. เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
2. การรักษาระบบมาตรฐานของหอ้งปฏิบัติการ 
3. ตรวจติดตามการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ 

120,000 กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมอบรม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าอบรม 
จ านวน 7 คน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนหัวข้ออบรม 
จ านวน 5 หัวข้อ 
กิจกรรมที่ 2 การรักษาระบบ
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 เครื่องมือได้รับการ
สอบเทียบตามรอบประจ าปี 
จ านวน 5 เครื่อง  
ตัวช้ีวัดที่ 4 เข้าร่วมกจิกรรม
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 
พารามิเตอร ์
กิจกรรมที่ 3 ตรวจติดตามการ
รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ผลการตรวจตดิตาม
ของหน่วยรับรอง ผ่านการ
ประเมิน 

ขั้นวางแผนงาน  
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ 
2. วางแผนการด าเนินโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 
1. บุคลากรเข้ารับการอบรม 
2. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ 
3. สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ ์
4. รับวิเคราะห์ทดสอบน้ า 
5. รับการตรวจติดตามการ
รับรอง 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. รวบรวมผลการด าเนินงาน 
2. สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล 

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

โครงการพัฒนาบณัฑิตทีม่ี
คุณลักษณะ Global Citizen 

1. กิจกรรมด้าน Health Literacy 
2. กิจกรรมด้าน Internationalization 
3. กิจกรรมด้าน Digital Literacy 

440,000 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรม  

งานการศึกษาและกจิการ
นักศึกษา 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
4. กิจกรรมด้าน Environmental Literacy 
5. กิจกรรมด้าน Financial Literacy 
6. กิจกรรมด้าน พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษา 
 

ร่างโครงการคร่าวๆ ให้ที่ประชุม
ได้ร่วมพิจารณาเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของโครงการ 
2.เขียนโครงการตามรายละเอียด
ข้อเสนอแนะจากคณะท างานเพื่อ
เสนอขออนุมัติจดัโครงการ 
3.ประชุมคณะท างาน เพื่อหาข
อสรุปและแบงหนาที่ในการ
ท างาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรมและงบประมาณ 
2.ขอความเห็นชอบ จัดซื้อ(วัสดุ 
อุปกรณ์ ด าเนินงาน) / จัดจ้าง
(เหมาบริการต่างๆ ส าหรับ
ด าเนินงาน) 
3. ขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่าย  
4. ติดต่อประสานงานกับ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
5. รับสมัครผู้เขา้ร่วมโครงการ 
6.จัดเตรียมและตรวจสอบความ
พร้อมของสถานท่ี 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
8. ด าเนินการจดักิจกรรมตามที่
ขออนุมัติ 
ตรวจสอบ (C) 
1.รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่
พบในขณะด าเนินการจัดงาน  
2.ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้น
การจัดงาน 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
1.รวบรวมข้อมลูและสรปุผลการ
ประเมินท่ีได้จากแบบประเมิน
โครงการ  
2.รวบรวมข้อมลูและสรปุปัญหา 
อุปสรรคที่พบในการจัดโครงการ 
3.รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะ 
วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ของโครงการ 
4.สรุปงบประมาณและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของโครงการ 
5.สรุปโครงการและรายงานผล
การด าเนินการจัดโครงการ 

โครงการขยายความร่วมมือกับ
เครือข่ายระหว่างประเทศ 

1. Matching ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ
ภาษาที่สาม 
2. Matching ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในการจัดการเรยีนการสอนร่วมกัน 

500,000 ตัวช้ีวัดที่ 1 กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นนักศึกษา
ระดับประเทศ จ านวน 3 
กิจกรรม 

ขั้นวางแผนงาน  
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ร่างก าหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการด าเนินการ 

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
3. ส่งเสรมิความเป็นนานาชาติ ส าหรับนักศึกษาใน
การแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 
4. Matching ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ด้าน Startup 

ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนนักศึกษา
แลกเปลีย่น Inbound และ 
Outbound จ านวน 32 คน 

ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ระดับประเทศ 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
2. รายงานผลโครงการ 

โครงการความร่วมมือเพื่อบริหาร
จัดการประชากรลิงแสมบริเวณ
โดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี อ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุร ี

1. ท าความสะอาดกรงลิงและให้อาหารลิงแสม 
2. ดักจับและท าหมันลิงแสมโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
สัตวแพทย ์
3. ดูแลสุขภาพลิงแสม 
4. ท าหมันสุนัขและแมวภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
พร้อมก าจัดเห็บหมดั (โดยขอความอนุเคราะห์จาก
โรงพยาบาลปศุสตัว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสตัว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล) 

2,000,000 กิจกรรมที่ 1 ท าความสะอาด
กรงลิงและให้อาหารลิงแสม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการท าความสะอาดกรงลิง
และให้อาหารลิงแสม ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 2 ดักจับและท าหมัน
ลิงแสม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการดักจับและท าหมันลิงแสม
นอกกรงเลี้ยง ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จ
ในการท าหมันลิงแสมในกรง
เลี้ยง 
กิจกรรมที่ 3 ดูแลสุขภาพลิงแสม 

ขั้นวางแผนงาน  
1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
พร้อมมอบหมายและก าหนด
หน้าท่ีที่ชัดเจน 
ขัน้ด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) ลิง 
1.ส ารวจจ านวนประชากรของลิง
แสม 
2.ประชุมวางแผนดักจับ 
3.ประสานงาน เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ จัดหาเวชภณัฑ์ที่ใช้ใน
การด าเนินงาน อาหารล่อ เลี้ยง
และสถานท่ีส าหรับลิงที่จับได ้
4.ดักจับครั้งที่ 1 
5.สรุปพร้อมรายงานผลการดัก
จับ ครั้งท่ี 1 และวางแผนดักจับ
ครั้งท่ี 2 

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการดูแลสุขภาพลิงแสมในกรง
เลี้ยง ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 4 ท าหมันสุนัขและ
แมวภายในวิทยาเขตกาญจนบรุี
พร้อมก าจัดเห็บหมดั 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการท าหมันสุนัขและแมว
ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
พร้อมก าจัดเห็บหมดั ร้อยละ 80 

6.ดักจับครั้งที่ 2 
7.ดูแลสุขอนามัย ของกรงลิง กรง
เลี้ยง การดูแลรักษาโดยทมีสตัว
แพทย์ รวมถึงการให้อาหารสัตว ์
8.ท าหมันลิง โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สัตวแพทย ์
9.ดูแลสุขอนามัยของลิงที่ไดร้ับ
การท าหมัน พักฟ้ืน 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 
สุนัข 
1.ส ารวจจ านวนประชากรของ
สุนัข 
2.ดักจับสุนัข จ านวน 2 รอบ 
3.ท าหมันสุนัขและฉีดยาก าจัด
เห็บหมัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1.สรุปและประเมินผล 
2.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเอื้อต่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของนักศึกษา 
บุคลากร ชุมชน และสังคม 

1. ก่อสร้างอาคารปฏบิัติการทางวศิวกรรม
สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบตัิ ระยะที่ 1 
2. ส่งเสรมิมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดลอ้ม วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

4,000,000 กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัย
พิบัติ ระยะที่ 1  

ขั้นวางแผนงาน  
1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน  
2.จัดท าแผนงานตามกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) 

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
3. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
: 2015 
4. ซ่อมแซมรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน 
5. พัฒนาอุทยานธรณีและพิพิธภณัฑ์โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย หอ้งพิพิธภัณฑ์พืช 
ในรูปแบบ Digital Herbarium  
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบรุี 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการก่อสร้างตามข้อก าหนด
งานจ้าง ร้อยละ 90 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมมาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบุร ี
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการเตรยีมความพร้อมของ
พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคจากเชื้อไวรัสต่างๆ (COVID-
19) ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยทางรังสี ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการควบคุมความ
ปลอดภัยทางเคมี ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการด้านความ

 1.ก่อสร้างอาคารปฏบิัติการทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการภัยพิบัติ ระยะที่ 1 
1.1 จัดท าแบบรูปรายการและ
ขอบเขตงานจ้างฯ 
1.2 จัดหาผู้รับจ้าง 
1.3 ผู้รับจ้างฯ เข้าด าเนินงาน
ตามสญัญาจ้างฯ 
1.4 ประชุมตรวจรับงานจ้างฯ แต่
ละงวดงาน 
1.5 ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างฯ 
2.ส่งเสรมิมาตรฐานด้านอาชีวอ
นามัย ความปลอดภยั และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขต
กาญจนบุร ี
2.1 เตรียมความพร้อมของพื้นที่
ต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อ
ไวรัสต่างๆ (COVID-19) 
2.2 ด าเนินการควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
2.3 ด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยทางรังส ี



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
ปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการประเมิน
มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมินมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 : 2015 ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 4 ซ่อมแซม
รถดับเพลิง จ านวน 1 คัน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการซ่อมแซมรถดับเพลิง 
จ านวน 1 คนั ร้อยละ 80 

2.4 ด าเนินการควบคุมความ
ปลอดภัยทางเคม ี
2.5 ด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร ์
2.6 ด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
3.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การประเมินมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 
2015 
4.ซ่อมแซมรถดบัเพลิง จ านวน 1 
คัน 
5.พัฒนาอุทยานธรณีและ
พิพิธภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6.ปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย 
ห้องพิพิธภัณฑ์พืช ในรูปแบบ 
Digital Herbarium 
7.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
วิทยาเขตกาญจนบุร ี



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาอุทยานธรณี
และพิพิธภณัฑ์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการพัฒนาอุทยานธรณีและ
พิพิธภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงป้ายสื่อ
ความหมาย ห้องพิพิธภณัฑ์พืช 
ในรูปแบบ Digital Herbarium 
ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของวิทยาเขต
กาญจนบุร ี
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
วิทยาเขตกาญจนบุรี ร้อยละ 80 

ขั้นสรุปและประเมินผล  
1.สรุปและประเมินผล 
2.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากร 

1. Digital Awareness  
2. ฝึกอบรมเรียนรูด้้าน Digital Workforce Basics  
3. English Communications  
4. ทดสอบ Digital literacy (ICDL)  

200,000 ด้านปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ (กิจกรรม Digital 
Awareness , กิจกรรมฝึกอบรม
เรียนรูด้้าน Digital Workforce 

ขั้นวางแผนงาน 
1.เตรียมการด าเนินการ 
1.1 หารือและก าหนดแนวทางใน
การพิจารณาอนุมัติให้ใช้

งานบริหารและทรัพยากร
บุคคล 



ชื่อโครงการ โครงการย่อย งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน 
5. พัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อต่อยอดรายได้ใน
ครัวเรือน 
6. พัฒนาศักยภาพอาจารย ์
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรคส์ื่อส าหรับ
การน าเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21”  

Basics  และกิจกรรมทดสอบ 
Digital literacy (ICDL) จ านวน 
ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนผู้ไดร้ับการ
พัฒนา จ านวน ร้อยละ 80 

งบประมาณในการเข้ารับการ
พัฒนากบัหน่วยงานทุกหน่วย 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน ในการให้บริการตาม
โครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
1. ประสานทุกหน่วยงาน
ด าเนินการ 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ด าเนินการจดัทาสรุปข้อมูล
สถิติ และรายงานผล 

 


