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โครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน AUN-QA

1.โครงการผลักดันหลักสูตรเพ่ือรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาเซียน (100,000 บาท)
2.โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า 

สถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (50,000 บาท)
3.โครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการรองรับมาตรฐาน ESPReL สู่การประเมิน 
AUN-QA (126,800 บาท)

4.โครงการสร้าง Branding เพ่ือประชาสัมพันธ์และผลิตส่ือส่ือการสอนให้กับ
หลักสูตร (200,000 บาท)

5.โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการ(500,000 บาท)
6.โครงการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
   6.1 ครุภัณฑ์ส าหรับการจัดท าส่ือการเรียนการสอน (449,200 บาท)

   6.2 ครุภัณฑ์และปรับปรุงด้านสารสนเทศ (402,000 บาท)
7. โครงการ E-learning (150,000 บาท)

863380007000

สนับสนุนวิทยาเขต

1,978,000           -  -           -            -   -   170,600.01       170,600.01              336,011.41             8.62                     1.หลักสูตรผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย 3 หลักสูตร 

2.หลักสูตรมีความพร้อมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 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 ระดับ 3.25

10.ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพ่ือรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

มหาวิทยาลัย  
2.อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพ่ือรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 

3.ผลการประเมินความผูกพันของศิษย์เก่าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยละ 3.78
4.ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีในระดับมาก-มากท่ีสุด 
จ านวน 6 คน จากบัณฑิต 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 *จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจน้อยกว่า ร้อยละ

 20 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
5.จ านวนโครงการท่ีมีศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าหมาย 5 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 

6. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพ่ือรับการตรวจประเมิน
7.อยู่ระหว่างการรับนักศึกษาระบบ TCAS รอบ 2 
8. ยอดติดตามเพจหลักของ MUKA เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา บรรลุเป้าหมาย 

9. อยู่ระหว่างการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
10.อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน

            20.00 1. อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน 

AUN-QA
2.จัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม 5 กิจกรรม (ชมรมรัก

น้องหมาและแมว MUKA, ป่ัน-ว่ิงการกุศล MUKA Bike 
Run For Fund 2019, บรรยายพิเศษ"ความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการประกอบอาชีพใน

ธุรกิจบริก่าร", เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา, ศิริราชสู้ภัยโควิด/มูลนิธิรามาธิบดี)

3.เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ จ านวน 7 ห้อง 
และจัดกิจกรรม Internal audit ช่วงเดือน ต.ค. - มี.ค.63
4.จัดท าส่ือออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

5.อย่ะหว่างการประบปรุงอาคารปฏิบัติการ
6.จัดซ้ือครุภัณฑ์และปรับปรุงเพ่ือรองรับการจัดการเรียน

การสอน และการจัดท าส่ือออนไลน์

1.หลักสูตรเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการเขียนรายงานและ

เตรียมความพร้เอมในการรับการตรวจประเมิน
2.ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดความผูกพันต่อวิทยา

เขตกาญจนบุรี
3.ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน
4.โครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอต่อการจัดการเรียนการ

สอนมีความพร้อม

ข้ันวางแผนการด าเนินงาน

1. จัดท าแผนการด าเนินงานเตรียมพร้อมการตรวจประเมินหลักสูตร การ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการปรับปรุง

ส่ิงอ 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

1. อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน AUN-QA

2.จัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม 5 กิจกรรม (ชมรมรักน้องหมาและแมว 
MUKA, ป่ัน-ว่ิงการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019, บรรยายพิเศษ"

ความส าคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการประกอบอาชีพในธุรกิจบ
ริก่าร", เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา, ศิริราชสู้ภัย
โควิด/มูลนิธิรามาธิบดี)

3.เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ จ านวน 7 ห้อง และจัดกิจกรรม 
Internal audit ช่วงเดือน ต.ค. - มี.ค.63

4.จัดท าส่ือออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5.อย่ะหว่างการประบปรุงอาคารปฏิบัติการ
6.จัดซ้ือครุภัณฑ์และปรับปรุงเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดท า

ส่ือออนไลน์

1.หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ

2.ปัจจัยเก้ือหนุนในด้านต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ี อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน มีความพร้อมเป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์ AUN-QA
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีความผูกพันกับวิทยาเขตกาญจนบุรี

โครงการความร่วมมือเพ่ือบริหาร

จัดการประชากรลิงแสมบริเวณ
โดยรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี ระยะท่ี 3

 -ไม่มี 863380013000

สนับสนุนวิทยาเขต

2,000,000           -  -           -            -   -   1,941,794.00     1,941,794.00            58,194.00              97.09                    1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดประชุมเตรียมความพร้อม เป้าหมาย ร้อยละ 80

2. ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันลิง เป้าหมาย ร้อยละ 80

บรรลุตามตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดประชุมเตรียมความพร้อม ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
2. ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันลิง เป้าหมาย ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย

           100.00 ด าเนินการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน และ

ด าเนินการท าหมันลิง โดยโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า 
ปศุปาลัน. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรลิงแสมบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา

เขตกาญจนบุรี ได้รับการดูแลจัดท าหมันครบถ้วน

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 

รวมถึงการให้อาหารสัตว์ 
8. ท าหมันลิง โดยผู้เช่ียวชาญด้านสัตวแพทย์
9. ดูแลสุขอนามัยของลิงท่ีได้รับการท าหมันพักฟ้ืน

ข้ันสรุปและประเมินผล
1. สรุปและประเมินผล

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

จัดท าหมันประชากรลิงแสมบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรีได้ตามเป้าหมาย และดูแลสุขอนามัยได้ตามแผนท่ีก าหนด

สามารถด าเนินการจัดท าหมันประชากรลิงแสมบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

โครงการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
 Global Citizen

1. โครงการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ Global Citizen (120,000 บาท)
2.โครงการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ (300,000
 บาท)

863380009000
สนับสนุนวิทยาเขต

420,000             -  -           -            -   -   71,605.04         71,605.04                -                      17.05                    1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents ร้อยละ 30
2. จ านวนช่ัวโมงต่อปีการศึกษาท่ีจัดกระบวนการเป็น Global Citizen , Global Talents และ 
Entrepreeneurship 60 ช่ัวโมง

3. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด ร้อยละ 40
4. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด ร้อยละ 75

5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ > 3.50

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents ร้อยละ 81.85 บรรลุ
เป้าหมาย
2. จ านวนช่ัวโมงต่อปีการศึกษาท่ีจัดกระบวนการเป็น Global Citizen , Global Talents และ 

Entrepreeneurship 100 ช่ัวโมง บรรลุเป้าหมาย

3. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด ร้อยละ 5.65

4. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด ร้อยละ 20.66

5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ > 3.50

            40.00 1.จัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ Global 
Citizen ด้าน Financial  Literacy
2.จัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาด้านความรู้

ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะ Global Citizen
 ในด้าน Financial  Literacy และด้านภาษาอังกฤษ

ข้ันวางแผนงาน
1. ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ
ข้ันด าเนินการ

1. เขียนโครงการ

2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
3. ด าเนินกิจกรรมการอบรมทักษะให้กับนักศึกษา

ข้ันสรุปและประเมินผล

1. สรุปและประเมินผล

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

1.จัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ Global Citizen ด้าน Financial
  Literacy
2.จัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้กับ

นักศึกษา

นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะ Global Citizen ในด้าน 
Financial  Literacy และด้านภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flexi

 program

1.โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ทักษะในศวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษาก่อน

ออกสู่ตลาดแรงงาน (50,000 บาท)

2.โครงการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในเชิงรุก (50,000 บาท)

3.โครงการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ระยะท่ี 2 (500,000

 บาท)

863380008000

สนับสนุนวิทยาเขต

600,000             -  13,766.62  -            -   -   98,100.00         111,866.62              -                      18.64                    1. หลักสูตรมีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในการ

ท างาน เป้าหมาย 3 หลักสูตร

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา เป้าหมาย   ระดับ 4.00

3. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี เป้าหมาย ร้อยละ 80

4. บันทึกข้อตกลง (MOU) เป้าหมาย 5 ฉบับ
5. จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound และ Outbound  เป้าหมาย 128 คน

1. หลักสูตรมีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในการ

ท างาน จ านวน 3 หลักสูตร บรรลุเป้าหมาย 

2. อยู่ระหว่างการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ได้จ านวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
4. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จ านวน 1 ฉบับ (โรงเรียนมัธยมศึกษา)

5. จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound และ Outbound  จ านวน 37 คน

            20.00 1.กิจกรรมนิเทศนศ.ฝึกงานแต่ละสถานประกอบการ

2.ส ารวจข้อเสนอแนะของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษา 

3.กิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษแลกเปล่ียน Inbound และ 

Outbound

1.ได้รับข้อเสนอแนะท่ีสถานประกอบการมีต่อนักศึกษาของวิทยา

เขตกาญจนบุรี และน ามาสรุปและจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะ

2.นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยมีนักศึกษา

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาวิทยาเขตกาญจนบุรี

ข้ันวางแผนงาน

1. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ร่างโครงการ

คร่าวๆ ให้ท่ีประชุมได้ร่วมพิจารณาเพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของโครงการ

2. เขียนโครงการตามรายละเอียดข้อเสนอแนะจากคณะท างานเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติจัดโครงการ
3. ประชุมคณะท างาน เพ่ือหาข้อสรุปและแบ่งหน้าท่ีในการท างาน

ข้ันด าเนินการ

1.ด าเนินกิจกรรม

ข้ันสรุปและประเมินผล

1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินท่ีได้จากแบบประเมินโครงการ
2. รวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดโครงการ

3. รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ

โครงการ

4. สรุปงบประมาณและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ

5. สรุปโครงการและรายงานผลการด าเนินการจัดโครงการ

1.ด าเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และสอบถามความคิดเห็นผู้ประกอบการ

2.สรุปประเด็นข้อเสนอแนะของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาวิทยาเขต

กาญจนบุรี

3.ก าหนดหัวข้อเพ่ือจัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษา

4.ประสานกับวิทยากรเพ่ือจัดอบรม แต่เน่ืองจากติดสถานการณ์โควิดจึงขอให้
วิทยากรจัดท าส่ือแบบวีดีโอ

5.แลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ และมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ 

ต่างประเทศ

1.นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะก่อนออกสู่ตลาดแรงงานตามข้อเสนอแนะของ

สถานประกอบการ

2.นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมการบริการทาง

วิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และ

พัฒนาชุมชนและสังคม

1.โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม (343,200 บาท)

2.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 (230,000 บาท)

863380012000

สนับสนุนวิทยาเขต

573,200            -  -           -            -   -   111,462.85       111,462.85              36,888.30              19.45                    1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย เป้าหมาย ร้อย

ละ 50

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกณฑ์อยู่ในระดับดี เป้าหมาย ร้อยละ 80

3. หน่วยบริการวิชาการท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 1 หน่วย

1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเกณฑ์อยู่ในระดับดี 

3. อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ การทดสอบค่า

สารท่ีละลายได้ท้ังหมด (Total Dissloved Solids; TDS)

                 -   1.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านไตรรัตน์

 และหมู่บ้านสามัคคีธรรมอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

2.อยู่ระหว่างการเขียนเอกสารคุณภาพตามข้อก าหนดของ

ระบบคุณภาพ การทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการ

 การสอบกลับความใช้ได้ของวิธีการทดสอบท่ีจะใช้ขอการ
รับรอง และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดความ

เรียบร้อยของห้องตามหลักพ้ืนฐานของห้องปฏิบัติการ

1.ชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถเพ่ิมรายได้

ให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน

2.เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพ่ือขอรับการรับรอง

ข้ันวางแผนงาน

1. ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ

ข้ันด าเนินการ

1. เขียนโครงการ

2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
3. ด าเนินกิจกรรม

ข้ันสรุปและประเมินผล

1.ประชมหารือร่วมกับชุมชนเพ่ือด าเนินกิจกรรม

2.การเตรียมเอกสารคุณภาพตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง

3. การทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการและการสอบกลับความช านาญ

ของห้องปฏิบัติการ

4.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ดูความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการตามหลักพ้ืนฐาน 5
 ส.

1.ชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิด

ความย่ังยืน

2.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานวิจัย 

วิชาการสู่เชิงพาณิชย์

 -ไม่มี 863380011000

สนับสนุนวิทยาเขต

100,000             -  -           -            -   -   15,000.00         15,000.00                -                      15.00                    จ านวนผลงานท่ีน ามาใช้ประโยชน์ เป้าหมาย 2 เร่ือง จ านวนผลงานท่ีน ามาใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างด าเนินการ                  -   1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงบันดาลใจใน

การน าผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับ สสวท. และ
เครือข่ายครูในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี

กลุ่มเป้าหมายมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเพ่ือสู่เชิง

พาณิชย์

ข้ันวางแผนงาน

1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
ข้ันด าเนินการ
1. เสนอขออนุมัติหลักการรายบุคคลเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
ข้ันสรุปและประเมินผล

1. สรุปจ านวนผลงาน

2. รายงานผลโครงการ

1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงบันดาลใจในการน าผลงานวิจัยสู่

เชิงพาณิชย์ ร่วมกับ สสวท. และเครือข่ายครูในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาของ
จังหวัดกาญจนบุรี

ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์โดยมีความร่วมมือกับ สสวท. และครู

ในพ้ืนท่ีนวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานวิจัยสู่
ระดับสากล

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับสากล (8,400,000 บาท) 863380010000
สนับสนุนวิทยาเขต

8,400,000           -  -           208,390.00   -   -   2,333,410.75     2,541,800.75            145,448.00             30.26                    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

1.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น  PI ของโครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย ร้อยละ 22.92
2. Citation per Publication 9.21 คร้ัง/ช้ิน
3. International Publication 14  เร่ือง

4. International Publication per Academic Staff  0.25  ช้ิน/คน
5. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Q1  10  เร่ือง บรรลุเป้าหมาย 

6. จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์รวมกับนักวิจัยต่างชาติ  10 เร่ือง บรรลุเป้าหมาย

            33.33 1. จัดต้ังศูนย์ประสานงานด้านธรณีศาสตร์ 
2. กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศ 5 คนและ
ต่างประเทศ 7 คน

3. การปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือเอ้ือต่อการท าวิจัย
4. อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศเพ่ือสนับสนุการตีพิมพ์

ผลงาน

1.คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนในการน าเสนอผลงานและการ
ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์
2.มีความพร้อมด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือ

รองรับการท าวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ข้ันวางแผน
1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
ข้ันด าเนินการ

1. เสนอขออนุมัติหลักการ
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการกิจกรรม

ข้ันสรุปและประเมินผล
1. สรุปจ านวนผลงาน
2. รายงานผลโครงการ

1. จัดต้ังศูนย์ประสานงานด้านธรณีศาสตร์ 
2. กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศ 5 คนและต่างประเทศ 7 คน
3. การปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือเอ้ือต่อการท าวิจัย

4. อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศเพ่ือสนับสนุการตีพิมพ์ผลงาน

บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการรถ
ผลิตผลงานวิจัยตามเป้าหมายท่ีก าหนด

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

โครงการหลัก โครงการย่อย
เลขท่ีโครงการ/

ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจ านวนเงิน) ตัวช้ีวัดโครงการ ความคืบหน้าของเป้าหมาย การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม
ผลสัมฤทธ์ิโครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความส าคัญ ไม่เอา

กระบวนการ)
งบประมาณเงิน

รายได้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
 ผลรวมการเบิกจ่าย  ผูกพันงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ร้อยละการเบิกจ่าย  แผนตัวช้ีวัดโครงการ  ผลตัวช้ีวัดโครงการ

 ร้อยละของ

ความส าเร็จ 

(ประเมินจาก

เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์


