
รายงานกํากับติดตามการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล



จ ำนวนนักศึกษำ (ข้อมูล ณ มิถุนำยน 2565)



จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ



รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรยุทธศำสตร ์ประจ ำปีงบประมำณ 2565
รอบ 6 เดอืน
ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำรตอ่โครงกำรทัง้หมด



0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับสากล 8.65381E+11 2,000,000 788,746.69 39.44 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น PI (Principal Investifator) ร้อยละ
 35
ตัวช้ีวัดท่ี 2 Citation per publication (5years) จ านวน 11 คร้ัง/เร่ือง
ตัวช้ีวัดท่ี 3 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์และบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 47 
เร่ือง
ตัวช้ีวัดท่ี 4 จ านวนผลงานตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ในวารสารอยู่ใน Q1 จ านวน 
25 เร่ือง
ตัวช้ีวัดท่ี 5 จ านวนผลงานตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ 
จ านวน 25 เร่ือง
ตัวช้ีวัดท่ี 6 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน 250,000 บาท/คน

ตัวช้ีวัดท่ี 1 บุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น PI (Principal Investifator)  ผล : ร้อยละ 3.77
ตัวช้ีวัดท่ี 2 Citation per publication (5years) ผล :  จ านวน 9.03 คร้ัง/เร่ือง
ตัวช้ีวัดท่ี 3 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์และบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผล : 
จ านวน 31 เร่ือง
ตัวช้ีวัดท่ี 4 จ านวนผลงานตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ในวารสารอยู่ใน Q1 ผล : 
จ านวน 17 เร่ือง 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 จ านวนผลงานตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ  ผล :
 จ านวน 13 เร่ือง
ตัวช้ีวัดท่ี 6 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน 104110.25 บาท/คน

ข้ันวางแผนงาน 
1.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ)
1.เสนอขออนุมัติหลักการรายบุคคลเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
ข้ันสรุปและประเมินผล 
1.สรุปจ านวนผลงาน
2.รายงานผลโครงการ

ขออนุมัติหลักการโครงการแล้ว อยู่ะหว่งด าเนินการ

0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 8.65381E+11 500,000 27,600.00 5.52 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ฐานข้อมูลทุเรียนทองผาภูมิออนไลน์ จ านวน 1 แผน
ตัวช้ีวัดท่ี 2 เกษตรกรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ฐานข้อมูลทุเรียนทองผาภูมิออนไลน์ จ านวน 1 แผน
ตัวช้ีวัดท่ี 2 เกษตรกรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80

ข้ันวางแผนงาน 
1.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ)
1.ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ข้ันสรุปและประเมินผล 
1.สรุปจ านวนผลงาน

1. อยู่ระหว่างการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับเข้าสู่ฐานระบบ
2. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินเพ่ือแก้ปัญหาให้กับเกษตรได้ถูกต้อง

อยู่ะหว่งด าเนินการ

0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน AUN-QA 8.65381E+11 600,000 99,067.55 16.51 ตัวช้ีวัดโครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้
ตัวช้ีวัด 1. รายงานสรุปผลการทวนสอบฯ ร้อยละ 25/หลักสูตร
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสู่มาตรฐานหลักสูตร
ตัวช้ีวัด 1. รายงานสรุปหลักสูตรฯ ท่ีผ่านการปรับปรุงฯ จ านวน 5 หลักสูตร  (AG CB 
FT GS BA)
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมการติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 100 
และความพึงพอใจจากนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต ร้อยละ 50
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าวิทยาเขต
กาญจนบุรี

ตัวช้ีวัดโครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ *อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตัวช้ีวัด 1. รายงานสรุปผลการทวนสอบฯ ร้อยละ ..../หลักสูตร *อยู่ระหว่างด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสู่มาตรฐานหลักสูตร *อยู่
ระหว่างด าเนินการ
ตัวช้ีวัด 1. รายงานสรุปหลักสูตรฯ ท่ีผ่านการปรับปรุงฯ จ านวน ......... หลักสูตร . *อยู่
ระหว่างด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมการติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต *อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 100 
และความพึงพอใจจากนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต ร้อยละ 91.38

ข้ันตอนโครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ข้ันวางแผนงาน 
1. ประชุมปรึกษาหารือ
2. ขออนุมัติหลักการโครงการ
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ)
1. ขออนุมัติหลักการจัดกิจกรรม
2. ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ/จัดจ้าง
3. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
5. ขออนุมัติเบิก/จ่าย
ข้ันสรุปและประเมินผล 
1. สรุปผลการด าเนินการ

ข้ันตอนโครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ข้ันวางแผนงาน 
1. ประชุมปรึกษาหารือ
2. ขออนุมัติหลักการโครงการ
ด าเนินการขออนุมัติหลักการแล้ว
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) *อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมตามแผยนการด าเนินงาน
1. ขออนุมัติหลักการจัดกิจกรรม
2. ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ/จัดจ้าง
3. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
5. ขออนุมัติเบิก/จ่าย
ข้ันสรุปและประเมินผล 

1.โครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินหลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติในระดับอาเซียน
2.โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพ่ือการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA 
ในระดับอาเซียน
3.โครงการสร้าง Banding เพ่ือประชาสัมพันธ์และผลิตส่ือการสอนส าหรับหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม Roadshow เฉพาะกลุ่มภูมิภาคตะวันตก กิจกรรม
 สนับสนุนการผลิตรายวิชา MOOC/SPOC และการเรียน/การสอน ออนไลน์ กิจกรรม 
สร้างสรรค์และผลิตส่ือส าหรับองค์กร
4.การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามข้อก าหนด ESPReL การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL และการตรวจรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการใน
รูปแบบ peer evaluation

0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 8.65381E+11 120,000 53,850.95 44.88 กิจกรรมท่ี 1 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ตัวช้ีวัดท่ี 1 จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวน 7 คน
ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวนหัวข้ออบรม จ านวน 5 หัวข้อ
กิจกรรมท่ี 2 การรักษาระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
ตัวช้ีวัดท่ี 3 เคร่ืองมือได้รับการสอบเทียบตามรอบประจ าปี จ านวน 5 เคร่ือง 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 พารามิเตอร์
กิจกรรมท่ี 3 ตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ตัวช้ีวัดท่ี 5 ผลการตรวจติดตามของหน่วยรับรอง ผ่านการประเมิน

กิจกรรมท่ี 1 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ตัวช้ีวัดท่ี 1 เข้าอบรมแล้ว 3 คน 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวน 3 หัวข้อ และรอเข้าอบรมอีก 2 หัวข้อ
กิจกรรมท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 
พารามิเตอร์ (ส าเร็จ 100%) ได้รับรายงานผลจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้ว
ตัวช้ีวัดท่ี 3 เคร่ืองมือได้รับการสอบเทียบตามรอบประจ าปี จ านวน ..2... เคร่ือง 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ จ านวน .....1...... 
พารามิเตอร์
กิจกรรมท่ี 3 ตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ก าหนดการ 16-17 
สิงหาคม 2565
ตัวช้ีวัดท่ี 5 ผลการตรวจติดตามของหน่วยรับรอง ก าหนดการ 16-17 สิงหาคม 2565

ข้ันวางแผนงาน 
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ
2. วางแผนการด าเนินโครงการ
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ)
1. บุคลากรเข้ารับการอบรม
2. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
3. สอบเทียบเคร่ืองมือ อุปกรณ์
4. รับวิเคราะห์ทดสอบน้ า
5. รับการตรวจติดตามการรับรอง
ข้ันสรุปและประเมินผล 
1. รวบรวมผลการด าเนินงาน
2. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล

"ข้ันวางแผนงาน
1.ขออนุมัติหลักการโครงการ, 2.วางแผนการด าเนินโครงการ (เสร็จส้ิน)
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ)
1.บุคลากรเข้ารับการอบรมแล้ว 3 ท่านจ านวน 3 หัวข้อและท าเร่ืองขออนุมัติอีก 2 หัวข้อการ
อบรม
2.เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ (ได้รับรายงานผล PT จากกรม
วิทยาศาสตร์บริการแล้ว)
3.สอบเทียบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ (ได้รับผลสอบเทียบ 2 เคร่ือง) และรอเร่ืองจัดจ้างเคร่ืองมือท่ี
เหลือ
4.รับวิเคราะห์ทดสอบน้ า (รับทดสอบแล้ว 3 ใบรับบริการ ก าลังทดสอบตัวอย่างจากงาน
กายภาพฯ)
5.รับการตรวจติดตามการรับรอง (ก าหนดการ 16-17 สิงหาคม 65)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 เคร่ืองมือได้รับการสอบเทียบตามรอบประจ าปี จ านวน 5 เคร่ือง 
(ได้รับใบรายงานผลสอบเทียบ 2 เคร่ือง)
ตัวช้ีวัดท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 พารามิเตอร์
 (ได้รับรายงานผล PT แล้ว)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผลการตรวจติดตามของหน่วยรับรอง ผ่านการรับรอง 
 (ก าหนดการ 16-17 สิงหาคม 65)

0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ Global Citizen 8.65381E+11 440,000 96,629.55 21.96 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายท่ีถูกพัฒนาให้เป็น 
Global Citizen และ Global ร้อยละ ≥80
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จ านวนช่ัวโมงต่อปีการศึกษาท่ีส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talent และ Entrepreneurship 
ช่ัวโมง ≥100

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายท่ีถูกพัฒนาให้เป็น 
Global Citizen และ Global ผล : ร้อยละ 93.45,
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จ านวนช่ัวโมงต่อปีการศึกษาท่ีส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talent และ Entrepreneurship ผล
 : 303 ช่ัวโมง

ข้ันวางแผนงาน (P)
1.ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม  ร่างโครงการคร่าวๆ ให้ท่ี
ประชุมได้ร่วมพิจารณาเพ่ือให้เห็นภาพรวมของโครงการ
2.เขียนโครงการตามรายละเอียดข้อเสนอแนะจากคณะท างานเพ่ือเสนอขออนุมัติจัด
โครงการ
3.ประชุมคณะท างาน เพ่ือหาขอสรุปและแบงหนาท่ีในการท างาน
ข้ันด าเนินการ (D)
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ
2.ขอความเห็นชอบ จัดซ้ือ(วัสดุ อุปกรณ์ ด าเนินงาน) / จัดจ้าง(เหมาบริการต่างๆ 
ส าหรับด าเนินงาน)
3. ขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่าย 
4. ติดต่อประสานงานกับประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม

ขออนุมัติหลักการโครงการแล้ว นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ 8.65381E+11 500,000 92,272.75 18.45 ตัวช้ีวัดท่ี 1 กิจกรรมการแลกเปล่ียนนักศึกษาระดับประเทศ จ านวน 3 กิจกรรม
ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound และ Outbound จ านวน 32 คน

ตัวช้ีวัดท่ี 1 กิจกรรมการแลกเปล่ียนนักศึกษาระดับประเทศ จ านวน 3 กิจกรรม
ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound และ Outbound จ านวน 0 คน

ข้ันวางแผนงาน 
1. วางแผนการด าเนินงาน
2. ร่างก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ)
1. วางแผนการด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ
2. จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนระดับประเทศ
ข้ันสรุปและประเมินผล 
1. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
2. รายงานผลโครงการ

ข้ันวางแผนงาน  ด าเนินการขออนุมัติหลักการโครงการแล้ว
1. วางแผนการด าเนินงาน
2. ร่างก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ตามแผนการด าเนินงาน
1. วางแผนการด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ
2. จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนระดับประเทศ
ข้ันสรุปและประเมินผล 
1. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
2. รายงานผลโครงการ

1.จัดกิจกรรม Global Start UP ออนไลน์ ระหว่างประเทศ ร่วมกับ Hanbat National
 University และ Korea National University of Education (KNUE) วันท่ี 27 
ส.ค.-3 ธ.ค.64
2.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน ร่วมกับ University of York (MUKA-York Explore the 
world) วันท่ี 6,8,10 ธ.ค.64

0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการความร่วมมือเพ่ือบริหารจัดการประชากรลิงแสมบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

8.65381E+11 2,000,000 1,970,560.00 98.53 กิจกรรมท่ี 1 ท าความสะอาดกรงลิงและให้อาหารลิงแสม
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการดูแลสุขภาพลิงแสมในกรงเล้ียง ร้อย
ละ 80
กิจกรรมท่ี 2 ดักจับและท าหมันลิงแสม
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการดักจับและท าหมันลิงแสมนอกกรงเล้ียง
ร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันลิงแสมในกรงเล้ียง ร้อยละ 80
กิจกรรมท่ี 3 ดูแลสุขภาพลิงแสม
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการดูแลสุขภาพลิงแสมในกรงเล้ียง ร้อยละ 80
กิจกรรมท่ี 4 ท าหมันสุนัขและแมวภายในวิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมก าจัดเห็บหมัด
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันสุนัขและแมวภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
พร้อมก าจัดเห็บหมัด ร้อยละ 80

กิจกรรมท่ี 1 ท าความสะอาดกรงลิงและให้อาหารลิงแสม
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการท าความสะอาดกรงลิงและให้อาหารลิงแสม ร้อย
ละ 50
กิจกรรมท่ี 2 ดักจับและท าหมันลิงแสม
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการดักจับและท าหมันลิงแสมนอกกรงเล้ียง ร้อยละ 30
ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันลิงแสมในกรงเล้ียง ร้อยละ 30
กิจกรรมท่ี 3 ดูแลสุขภาพลิงแสม
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการดูแลสุขภาพลิงแสมในกรงเล้ียง ร้อยละ.50
กิจกรรมท่ี 4 ท าหมันสุนัขและแมวภายในวิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมก าจัดเห็บหมัด
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการท าหมันสุนัขและแมวภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
พร้อมก าจัดเห็บหมัด ร้อยละ 10

ข้ันวางแผนงาน 
1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน พร้อมมอบหมายและก าหนดหน้าท่ีท่ีชัดเจน
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ) ลิง
1.ส ารวจจ านวนประชากรของลิงแสม
2.ประชุมวางแผนดักจับ
3.ประสานงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหาเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน อาหารล่อ 
เล้ียงและสถานท่ีส าหรับลิงท่ีจับได้
4.ดักจับคร้ังท่ี 1
5.สรุปพร้อมรายงานผลการดักจับ คร้ังท่ี 1 และวางแผนดักจับคร้ังท่ี 2
6.ดักจับคร้ังท่ี 2
7.ดูแลสุขอนามัย ของกรงลิง กรงเล้ียง การดูแลรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ รวมถึงการให้
อาหารสัตว์

ขออนุมัติหลักการโครงการแล้ว 1. ผู้รับจ้างงานจ้างท าความสะอาดกรงลิงฯ สามารถด าเนินการท าความสะอาดกรงลิง
และจัดเตรียมอาหารส าหรับลิง พร้อมให้อาหารลิงได้อย่างดี
2. งานแรกรับ ฟ้ืนฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถ่ิน โรงพยาบาลปศุสัตว์
และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ประสานพร้อมวางแผนด าเนินการดัก
จับลิงแสมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
3. งานแรกรับ ฟ้ืนฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถ่ิน โรงพยาบาลปศุสัตว์
และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด าเนินการวางแผนการดักจับลิงแสมใน
กรงเล้ียง เพ่ือท าหมันตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด
4. งานแรกรับ ฟ้ืนฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถ่ินด าเนินการดูแล
สุขอนามัย ของกรงลิง กรงเล้ียง การดูแลรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ รวมถึงการให้อาหาร
สัตว์ ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด
5. งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบุรีด าเนินการวางแผนการจัดท าหมัน

Functional Area โครงการหลัก เลขท่ี
โครงการ/
ยุทธศาสตร์

งบประมาณท่ี
ได้รับการ
จัดสรร

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ผลรวมการ
เบิกจ่าย

ผูกพัน
งบประมาณ

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผลสัมฤทธ์ิโครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความส าคัญ ไม่เอา
กระบวนการ)แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานแผนตัวช้ีวัดโครงการ ผลตัวช้ีวัดโครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจ านวนเงิน) ตัวช้ีวัดโครงการ การด าเนินงานตามข้ันตอน/กิจกรรม



0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน 
และสังคม

8.65381E+11 4,000,000 847,748.82 21.19 กิจกรรมท่ี 1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 ระยะท่ี 1 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการก่อสร้างตามข้อก าหนดงานจ้าง ร้อยละ 90
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบุรี
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากเช้ือไวรัสต่างๆ (COVID-19) ร้อยละ 90
ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางรังสี ร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการควบคุมความปลอดภัยทางเคมี ร้อยละ
 80

กิจกรรมท่ี 1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 ระยะท่ี 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการก่อสร้างตามข้อก าหนดงานจ้าง ร้อยละ 30
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบุรี
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากเช้ือไวรัสต่างๆ (COVID-19) ร้อยละ 50
ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ร้อยละ 10
ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางรังสี ร้อยละ 10
ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการควบคุมความปลอดภัยทางเคมี ร้อยละ
 10

ข้ันวางแผนงาน 
1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2.จัดท าแผนงานตามกิจกรรม
ข้ันด าเนินการ (วิธีด าเนินการ)
 1.ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ระยะท่ี 1
1.1 จัดท าแบบรูปรายการและขอบเขตงานจ้างฯ
1.2 จัดหาผู้รับจ้าง
1.3 ผู้รับจ้างฯ เข้าด าเนินงานตามสัญญาจ้างฯ
1.4 ประชุมตรวจรับงานจ้างฯ แต่ละงวดงาน
1.5 ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างฯ
2.ส่งเสริมมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการส่ิงแวดล้อม วิทยา
เขตกาญจนบุรี

1.อยู่ในข้ันตอนประกาศหาผู้รับจ้างฯ ทาง E-Bidding
2.จัดเตรียมจุดคัดกรองบุคคล การฉีดพ่นฆ่าเช้ือสถานท่ีต่าง ๆ จุดล้างมือ จุดวัดไข้และ
เจลล้างมือ พร้อมท้ังการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดการแพร่กระจายของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับจ้างช่วง ท่ี
จะเข้ามาภายในพ้ืนท่ีวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน 100
 % 
3.ด าเนินการจัดประชุมพิจารณางบประมาณ และจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม โดย
ได้ขออนุมัติหลักการโครงการแล้ว ท้ังน้ี ยังไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดเน่ืองจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19
4.ด าเนินการจัดประชุมพิจารณางบประมาณ และจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม โดย

อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐาน
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