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โครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมระดับชาติ 864383005000              5,000,000.00 0.00 0.00      100,000.00            100,000.00 2.00                 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ                                           -   มีการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดประชุมระดับชาติในวันท่ี 7-12 พ.ค.

64

วิทยาเขตมีความพร้อมในการจัดการประชุมระดับชาติ 1.	แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

2.	ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
3.	ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง

4.	ด าเนินการจัดกิจกรรม
5.	รายงานผล

จัดประชุมคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย

ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมรองรับการจัดกิจกรรม

วิทยาเขตกาญจนบุรีสามารถจัดการประชุมระดับชาติตาม

แผนการด าเนินงาน

โครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน AUN-QA 864381008B01              2,250,000.00 0.00 0.00          3,546.10               3,546.10 0.16                 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

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัคร TCAS รอบ 1-5 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ยอดติดตามเพจหลักของ MUKA จาก 5,400 เพ่ิมเป็น 6,467  
ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอประเมินผลการวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (รอบประเมินตาม

 PA ปี 2564)
ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ห้องปฏิบัติการมีคะแนนประเมินท้ัง 7 องค์ประกอบ มากกว่าร้อยละ 80 

(ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับฯของมหาวิทยาลัย 
ปี 2564) จ านวน 0 ห้อง อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตัวช้ีวัดท่ี 5 ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนายกระดับ โดยมีคะแนนประเมินท้ัง 7 

องค์ประกอบ คร้ังท่ี 2มากกว่าคร้ังท่ี 1 (ห้องปฏิบัติการท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับฯ

ของมหาวิทยาลัย ปี 2564) จ านวน 0 ห้อง อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตัวช้ีวัดท่ี 6 : .ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของวิทยา

เขตกาญจนบุรี อยู่ระหว่างด าเนินการ

                                      16.67 1.จัดกิจกรรม Roadshow แนะแนวให้กับโรงเรียนกลุ่มภาคตะวันตก จ านวน 10 
โรงเรียน
2.จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการท้ัง 6 ห้อง ให้ได้การรับรอง

มาตรฐาน ESPReL
3.จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการท้ัง 3 ห้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม

เข้าโครงการยกระดับฯ ของมหาวิทยาลัย ในปี 2565

1. จัดกิจกรรม Roadshow แนะแนวให้กับโรงเรียนกลุ่มภาคตะวันตก
2. ห้องปฏิบัติการท้ัง 6 ห้องสามารถด าเนินการพัฒนาได้ตามแผน
3. ห้องปฏิบัติการท้ัง 3 ห้อง มีปัจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนายกระดับห้องปฏิบัติการ

1.	ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
2.	ส ารวจพร้อมก าหนดวันจัดกิจกรรม
3.	ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง

4.	จัดกิจกรรม
5.รายงานผล

1.จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ี 6     
2. ห้องปฏิบัติการลงทะเบียน ผ่านระบบ วช. 
3.ห้องปฏิบัติการประเมินตนเองด้วย ESPReL Checklist ผ่านระบบของ วช. คร้ังท่ี1 

4.ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการพัฒนายกระดับ
ห้องปฏิบัติการ ส่งผู้รับผิดชอบโครงการ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมรวมความต้องการและท าเร่ืองจัดซ้ือ 
6.ห้องปฏิบัติการด าเนินการพัฒนายกระดับตามแผน องค์ประกอบท่ี 1,2,3,6,7 
7.ห้องปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้า/ปัญหาท่ีพบจากการด าเนินงาน (ในวาระการ

ประชุมงาน SLE ประจ าเดือน) 7.ห้องปฏิบัติการ upload เอกสารแนบท่ีเก่ียวข้องตาม

องค์ประกอบ ลง Google drive  
8.ประชุมทีม Auditor ESPReL 

9.ตรวจประเมินภายใน องค์ประกอบท่ี 1,6,7

สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานโครงการ

โครงการความร่วมมือเพ่ือบริหารจัดการประชากรลิงแสม

บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะท่ี 3

864383004000              2,000,000.00 0.00 0.00    1,547,640.00          1,547,640.00 77.38               ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันลิง ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันสุนัขและฉีดยาก าจัดเห็บหมัด ร้อยละ 80

1.ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันลิง อยู่ระหว่างด าเนินการ

2. ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันสุนัขและฉีดยาก าจัดเห็บหมัด อยู่ระหว่างด าเนินการ

                                          -   อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน พร้อมมอบหมายและก าหนดหน้าท่ีท่ีชัดเจน 

2.ส ารวจจ านวนปรากรลิงแสม 
3.ประชุมวางแผนักจับคร้ังท่ี 1 
4.ประสานงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหาเวชภัณฑ์ท่ีใช่ในการด าเนินงาน อาหารล่อเล้ียงและ

สถานท่ีส าหรับลิงท่ับได้
5.ดักจับคร้ังท่ี1

6.สรุปพร้อมรายงานผลการดักจับคร้ังท่ี 1 และวางแผนดักจับคร้ังท่ี 2
7.ดักจับคร้ังท่ี 2 
8.ดูแลสุขอนามัย ของกรงลิง กรงเล้ียง การดูแลรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ รวมถึงการให้อาหาร

สัตว์ 
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

อยู่ระหว่างด าเนินการ สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานโครงการ

โครงการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ Global Citizen 864381010B01                 550,000.00 0.00 0.00                 -                         -   -                  ตัวช้ีวัดท่ี 1 :มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตยุค
ศตวรรษท่ี 21 (Global Talent)ครบทุกด่าน จ านวน 6 กิจกรรม

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตยุค
ศตวรรษท่ี 21 (Global Talent)ครบทุกด่าน อยู่ระหว่างด าเนินการ

                                          -   อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ข้ันวางแผนงาน
1.ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ร่างโครงการคร่าวๆให้ท่ีประชุมได้

ร่วมพิจารณาเพ่ือให้เห็นภาพรวมของโครงการ 2.เขียนโครงการตามรายละเอียด ข้อเสนอแนะ

จากคณะท างานเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดโครงการ 3.ประชุมคณะท างาน เพ่ือหาข้อสรุปและปบ่ง

หน้าท่ีในการท างาน

ข้ันด าเนินการ

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ 2.ขอความเห็นชอบ จัดซ้ือ(วัสดุ 

อุปกรณ์ ด าเนินงาน)/ จัดจ้าง(เหมาบริการต่างๆ ส าหรับการด าเนินงาน) 3.ขออนุมัติยืม
เงินทดลองจ่าย 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยวานท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม

5.รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 6.จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ี

7.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีขออนุมัติ

ข้ันตรวจสอบ

1.รวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในขณะด าเนินการจัดงาน 2.ประเมินโครงการหลังเสร็จส้ิน
การจัดงาน

ข้ันสรุปและประเมินผล

1.รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินท่ีได้จากแบบประเมินโครงการ

2.รวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการจัดโครงการ

3.รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
4.สรุปงบประมาณและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ บัณฑิตได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะ Global Citizenตามแผนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flexi program 864381009B01                 700,000.00 0.00 0.00        25,000.00              25,000.00 3.57                 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : หลักสูตรร่วมแบบบูรณาการท่ีมีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความต้องการ

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : 	กิจกรรมการแลกเปล่ียนระดับประเทศ จ านวน 3 กิจกรรม 

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

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : 	กิจกรรมการแลกเปล่ียนระดับประเทศ จ านวน 3 กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 :	 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound และ Outbound จ านวน 26 คน 

(ระบบออนไลน์)

                                      33.33 1.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือผลักดันให้หลักสูตรเกิด
การบูรณาการ และในส่วนหลักสูตรปริญญาโทอาจเป็นแบบ Double Degree 

2.	กิจกรรมการแลกเปล่ียนระดับประเทศ จ านวน 3 กิจกรรม 

3.	จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound และ Outbound จ านวน 26 คน ระบบ

ออนไลน์

1.	กิจกรรม MUKA and Korea National University of Education (KNUE) 
online meeting "Collaborative Learning in Global Online Education 

Using Virtual International Exchanges"

2.	กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work” แลกเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์ด้าน 

Start Up ผ่านระบบออนไลน์

3.	กิจกรรม Virtual Cultural Exchange Program

1.	ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
2.	ส ารวจพร้อมก าหนดวันจัดกิจกรรม

3.	ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง

4.	จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

5.	จัดกิจกรรม

1.	จัดกิจกรรม MUKA and Korea National University of Education (KNUE) 
online meeting "Collaborative Learning in Global Online Education Using 

Virtual International Exchanges" วันท่ี 13-17 ก.ค.63

2.	จัดกิจกรรม Global Entrepreneur Co-work” แลกเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์ด้าน 

Start Up ผ่านระบบออนไลน์  วันท่ี 18 ก.ย. – 18 ธ.ค.63

3.	จัดกิจกรรม Virtual Cultural Exchange Program วันท่ี 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 64

เกิดหลักสูตรแบบมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนตามความต้องการได้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ

เพ่ือแลกเปล่ียนนักศึกษาในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

และหลักสูตรแบบูรณาการ

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025

864383003000                 500,000.00 0.00 0.00                 -                         -   -                  ตัวช้ีวัดท่ี 1 :  หัวข้อการทดสอบท่ีได้ย่ืนขอการรับรอง (การวิเคราะห์ค่าของแข็งท้ังหมดท่ี

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

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : อยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือรับการตรวจประเมินจริงหัวข้อการทดสอบ 

TDS ในเดือนมีนาคม 2564

                                          -    วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการเตรียมความพร้อมขบวนการบริหารและวิชาการของ

ห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือขอการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 

17025 จ านวน 1 หัวข้อการทดสอบ

 วิทยาเขตกาญจนบุรี มีห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีก าลังขอการรับรองระบบมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

1. แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินเบ้ืองต้นของหน่วยรับรอง

2. เตรียมกิจกรรม Internal Audit ให้ครบทุกกระบวนการ

3. ก าหนดการตรวจประเมินจริงวันท่ี 24-25 มีนาคม 2564

1. ช้ีแงให้ท่ีประชุมคณะท างานทราบและก าหนดผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องเม่ือวันท่ี 19

 มกราคม 2564

2. ท าหนังสือแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมิน แผนแล้วเสร็จกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564

3. ท าหนังสือแจ้งก าหนดการตรวจประเมินจริงวันท่ี 24-25 มีนาคม 2564 ให้หน่วยรับรอง

วิทยาเขตกาญจนบุรี มีห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีก าลังขอการ

รับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

โครงการศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) จังหวัดกาญจนบุรี

864383002000              1,500,000.00 0.00 0.00        76,340.00              76,340.00 5.09                 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ฐานข้อมูลชุมชนออนไลน์ จ านวน 1 ฐาน
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ3 ของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : อยู่ระหว่างด าเนินการฐานข้อมูลชุมชนออนไลน์ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : อยู่ระหว่างด าเนินการเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน

                                          -   มีข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร 1.อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมทางการเกษตร
2.จัดกิจกรรม Happinometer การประเมินความสุขตนเองของเกษตรกร

3.ต้อนรับท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพ่ือน าเสนอแนว

ทางการด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center : AIC) จังหวัดกาญจนบุรี

ข้ันวางแผน
1.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
ข้ันด าเนินการ

1.ด าเนินการตามแผนด าเนินการ

ข้ันสรุปปละประเมินผล
1.สรุปจ านวนผลงาน 2.รายงานผลโครงการ

1.อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมทางการเกษตร
2.จัดกิจกรรม Happinometer การประเมินความสุขตนเองของเกษตรกร

3.ต้อนรับท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพ่ือน าเสนอแนวทางการ

ด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 
จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยเขตกาญจนบุรีเป็นศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือผลักดัน
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การ
ลงทุน การแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับสากล 864383001000              2,000,000.00 0.00 0.00          6,000.00               6,000.00 0.30                 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

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น PI (Principal Investigator)
โครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย ร้อยละ 20.83
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : Citation per publication 5 years อยู่ระหว่างด าเนินการ

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : International Publication (per years) (ม.ค.-ก.ย.64) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : จ านวนผลงานตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ อยู่
ระหว่างด าเนินการ
ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ท่ีต่ีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Q1(

ม.ค.-ก.ย.64)อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตัวช้ีวัดท่ี 6 : จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสาย

วิชาการ จ านวน 78,678.84 บาท/คน

                                          -   1.ปรับแก้ประกาศกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการรับเงินรางวัลตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.จัดประชุมหารือร่วมกับสาขาวิชาฯ เพ่ือหาแนวทางการสร้าง Cluster ในการ

ท างานวิจัย
3.จัดท าระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

1.มีประกาศเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
2.มีข้อมูลเพ่ือวางแผนการสร้างกลุ่ม Cluster ในการท างานวิจัย
3.มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ

ข้ันวางแผน
1.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
ข้ันด าเนินการ

1.ด าเนินการตามแผนด าเนินการ
ข้ันสรุปปละประเมินผล

1.สรุปจ านวนผลงาน 2.รายงานผลโครงการ

1.ด าเนินการปรับแก้ประกาศกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการรับเงินรางวัล
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.จัดประชุมหารือร่วมกับสาขาวิชาฯ เพ่ือหาแนวทางการสร้าง Cluster ในการท างานวิจัย

3.มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

วิทยาเขตกาญจนบุรีมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
และค่า Q1 เพ่ิมข้ึน
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ผลการด าเนินงาน
 ร้อยละการ

เบิกจ่าย

แผนตัวช้ีวัดโครงการ ผลตัวช้ีวัดโครงการ  ร้อยละของความส าเร็จ 

(ประเมินจากผลตัวช้ีวัดเทียบกับ

แผนตัวช้ีวัด)

เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์
ผลรวมการเบิกจ่าย

ผูกพัน

งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการหลัก
เลขท่ี

โครงการ/

ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจ านวนเงิน) ตัวช้ีวัดโครงการ ความคืบหน้าของเป้าหมาย การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม

ผลสัมฤทธ์ิโครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้น

ใจความส าคัญ ไม่เอากระบวนการ) งบประมาณเงินรายได้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2


