
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน



2.รายงานงบประมาณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

รายการ งบประมาณ/ปี เกิดข้ึนจริง ร้อยละ

รายรับ 3,732,465,500.00    3,426,679,029.99    91.81         

1.เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล 1,955,523,900.00     1,955,523,900.00     100.00        

2.ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 853,941,100.00        713,850,681.00        83.59          

3.ค่าธรรมเนียมการศึกษา 134,873,400.00        97,715,752.48         72.45          

4.จากการบริการ 59,274,300.00          37,200,628.89         62.76          

5.จากทรัพย์สินมหาวิทยาลัย 113,036,800.00        61,840,378.63         54.71          

6.รายได้การเรียนการสอนฟาร์ม 9,532,600.00           11,246,490.70         117.98        

7.อ่ืนๆ 28,223,400.00          21,210,304.71         75.15          

8.จากแหล่งทุนภายนอก 578,060,000.00        528,090,893.58        91.36          

รายจ่าย 3,732,465,500.00    3,057,786,381.06    81.92         

งบบุคลากร 1,250,379,000.00    1,176,952,462.07    94.13         

1.เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ 1,250,379,000.00     1,176,952,462.07     94.13          

งบด าเนินการ 1,563,582,500.00    1,256,395,484.99    80.35         

1.ค่าตอบแทน 127,468,000.00        103,350,428.07        81.08          

2.ค่าใช้สอย 678,353,900.00        535,423,356.94        78.93          

3.ค่าวัสดุ 48,250,900.00          43,707,553.68         90.58          

4.ค่าสาธารณูปโภค 108,589,700.00        100,935,325.52        92.95          

6.เงินอุดหนุนจ่าย 103,214,000.00        43,355,579.63         42.01          

7.เงินอุดหนุนจ่ายจากแหล่งภายนอก 497,706,000.00        429,623,241.15        86.32          

งบลงทุน 887,358,700.00       620,656,803.89      69.94         

1.ครุภัณฑ์ 517,287,700.00        438,860,005.89        84.84          

2.อาคารและส่ิงก่อสร้าง 370,071,000.00        181,796,798.00        49.12          

งบรายจ่ายอ่ืน 31,145,300.00        3,781,630.11          12.14         

1.เงินส ารองท่ัวไป 31,145,300.00          3,781,630.11           12.14          

รายรับสูง(ต่ า)กว่ารายจ่าย 0.00 368,892,648.93 -            

หมายเหตุ 1.***ดอกเบ้ียรับ8,070,817.65 บาท รายรับค่าหอพัก 38,079,183  บาท อ่ืนๆ 15,690,377.98  บาท

2.เงินส ารองท่ัวไป  40,000,000 บาท  หักโอนออกไปสมทบค่าใช้สอย 8,854,700 บาท คงเหลือ 31,145,300 บาท 

หักใช้ไป 5,281,630.21บาท(เป็นค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาทค่าใช้สอย=3,294,269.21บาท ครุภัณฑ์=487,361บาท) 

คงเหลือ 25,863,669.79 บาท

3.เงินส ารองท่ัวไปยอดคงเหลือ 25,863,669.79บาท หักยอดจองท่ียังไม่ได้ตัดจ่าย 5,728,294.32บาท คงเหลือ 20,135,375.47 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง)

รายงานงบประมาณ.

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30  กันยายน 2565

***
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42031001 งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล และระบบสารสนเทศ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS)

220,000.00                            3,313.83                            

09012009 โครงการพัฒนากรอบการประเมินทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม

โครงการจัดต้ังสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา

500,000.00                            50,400.00                           

09012001 	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกร. โครงการจัดต้ังสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา

1,500,000.00                          1,341,425.79                      

40012001 โครงการปรับปรุงนโยบายและระบบสนับสนุนการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

เทคโนธานี 2,000,000.00                          1,299,678.32                      

41051001 งานบริการวิชาการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย 573,100.00                            546,442.73                         

37011010 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 12,000,000.00                        11,969,442.04                     

43032002 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพ รพ. มทส. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

172,196,900.00                       147,725,389.50                   

17022008 โครงการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

73,750,000.00                        -                                   

42041001 งานพัฒนาอาคารสถานท่ี และมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ส่วนอาคารสถานท่ี 567,100.00                            564,100.00                         

41012002 โครงการ SUT Global Online Course ศูนย์กิจการนานาชาติ 132,000.00                            103,400.00                         

41012003 โครงการ SUT Research Exchange Program ศูนย์กิจการนานาชาติ 172,000.00                            32,250.00                           

01021183 งานส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ศูนย์กิจการนานาชาติ 3,400,000.00                          2,009,951.71                      

07042049 โครงการปรับปรุงระบบบริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ประจ า
กลุ่มอาคารวิชาการ 1-2.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 900,000.00                            879,540.00                         

42031001 งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล และระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 96,397,200.00                        77,376,194.54                     

38072003 โครงการปรับปรุงโรงประลองผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมข้ันสูง 
(Hitech Fabrication Laboratory)

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

20,000,000.00                        -                                   

38072004 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตาม
พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

37,200,000.00                        3,710,000.00                      

42041001 งานพัฒนาอาคารสถานท่ี และมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ส่วนอาคารสถานท่ี 400,000.00                            374,191.40                         

38071005 งานสนับสนุนด้านการให้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

303,006,400.00                       264,978,252.49                   

37011007 งานสนับสนุนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และส่ือการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา

7,530,200.00                          5,365,082.13                      

37011005 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการส่ือการศึกษา ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 15,285,000.00                        14,921,184.32                     

07032031 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ศูนย์บริการการศึกษา 400,000.00                            316,654.50                         

37012020 โครงการส่งเสริมการให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน มทส. (เฉพาะกิจระหว่างปี)

ศูนย์บริการการศึกษา 1,464,700.00                          1,044,741.20                      

37011006 งานสนับสนุนด้านการบริการการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 5,944,000.00                          4,256,034.40                      

38072002 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy)

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจาก
โบรอนจับยึดนิวตรอน

3,125,000.00                          2,518,679.45                      

37022003 โครงการส่งเสริมการเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 100,000.00                            92,800.00                           

37022002 โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาบูรณาการการเรียน
กับการท างาน (CWIE) ในระดับนานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 60,000.00                              11,143.46                           

37021001 งานส่งเสริมการเป็นผู้น า ด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 2,274,200.00                          2,005,106.81                      

41052005 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพด้วยศิลปมวยไทย

สถานกีฬาและสุขภาพ 100,000.00                            89,054.00                           

37011008 งานพัฒนาสถานกีฬาและสุขภาพ สถานกีฬาและสุขภาพ 3,374,600.00                          1,733,863.65                      

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565
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06022046 โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล (International standard)

สถานพัฒนาคณาจารย์ 1,700,000.00                          1,690,971.35                      

37011001 งานส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มาตรฐานสากล สถานพัฒนาคณาจารย์ 340,000.00                            300,645.45                         

37012016 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาค้นคว้าการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา.

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

4,646,100.00                          4,646,100.00                      

02012025 โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล สถาบันวิจัยและพัฒนา 400,000.00                            399,818.00                         

31022009 โครงการยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยคุณภาพสูงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,600,000.00                          2,660,800.00                      

31032001 โครงการยกระดับวารสาร SUT Journal สู่มาตรฐานสากลเชิงรุก สถาบันวิจัยและพัฒนา 510,000.00                            476,282.00                         

32042098 โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์วิจัย (Research Center) เพ่ือ
แก้ปัญหาของประเทศและปัญหาของพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 14,000,000.00                        7,568,000.00                      

02052013 โครงการสนับสนุนเงินสมทบโครงการวิจัยท่ีได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา 6,700,000.00                          1,238,325.00                      

31032003 โครงการสนับสนุนให้มีนักวิจัยเต็มเวลา (Full-time 
researchers) เพ่ือการวิจัยท่ีเป็นเลิศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 28,000,000.00                        23,787,489.81                     

33042032 โครงการสร้างระบบนักวิจัยพ่ีเล้ียง (Research Brotherhood 
Program)

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,500,000.00                          1,636,300.00                      

32042099 โครงการสร้างสถาบันวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 4,000,000.00                          2,400,000.00                      

38031001 งานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 11,750,000.00                        11,727,391.00                     

42051002 งานพัฒนาด้านบริหารท่ัวไป สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี 2,190,000.00                          2,190,000.00                      

20012154 โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ ส่วนการเงินและบัญชี 3,400,000.00                          -                                   

42011001 งานบริหารด้านการเงินและสินทรัพย์ ส่วนการเงินและบัญชี 491,126,700.00                       419,454,722.25                   

37012009 โครงการกลุ่มอาคารหอพักและอาคารบริการ ส่วนกิจการนักศึกษา 39,375,000.00                        -                                   

20022132 โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 1) ส่วนกิจการนักศึกษา 25,000,000.00                        15,879,200.00                     

20022133 โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 2) ส่วนกิจการนักศึกษา 25,000,000.00                        16,600,000.00                     

24012014 โครงการพัฒนาระบบ Alumni Database V.2 ส่วนกิจการนักศึกษา 350,000.00                            245,000.00                         

41051002 งาน ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา 200,000.00                            96,757.23                           

40071002 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ส่วนกิจการนักศึกษา 145,244,000.00                       98,222,454.47                     

42022002 โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง 
(Talent Management)

ส่วนทรัพยากรบุคคล 500,000.00                            -                                   

05022041 โครงการสารสนเทศดิจิทัลส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Smart HR)

ส่วนทรัพยากรบุคคล 700,000.00                            504,900.00                         

42021001 งานพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล 1,355,602,300.00                    1,262,972,332.27                 

42022004 โครงการพัฒนาระบบอัตราก าลังเชิงกลยุทธ์ ส่วนทรัพยากรบุคคล 3,800,000.00                          380,000.00                         

42011001 งานบริหารด้านการเงินและสินทรัพย์ ส่วนบริหารสินทรัพย์ 27,700.00                              27,095.20                           

41022002 โครงการจัดท าส่ือและการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก 
และสร้างการรับรู้ SUT Brand

ส่วนประชาสัมพันธ์ 1,100,000.00                          570,761.80                         

41022004 โครงการพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนประชาสัมพันธ์ 1,000,000.00                          6,163.00                            

41021001 งานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (SUT  branding) ส่วนประชาสัมพันธ์ 1,665,000.00                          845,213.23                         

42051002 งานพัฒนาด้านบริหารท่ัวไป ส่วนแผนงาน 168,620,000.00                       88,347,285.54                     

42042003 โครงการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี
 13 (พ.ศ. 2565-2569)

ส่วนแผนงาน 300,000.00                            46,716.00                           

42051002 งานพัฒนาด้านบริหารท่ัวไป ส่วนแผนงาน 500,000.00                            167,703.00                         

42051002 งานพัฒนาด้านบริหารท่ัวไป ส่วนพัสดุ 7,745,000.00                          5,920,813.96                      

37012014 โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 3,430,000.00                          2,311,504.55                      

37012013 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 300,000.00                            125,000.00                         

37011017 งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ 950,000.00                            290,326.00                         



รหัสงาน/โครงการ ช่ืองาน/โครงการ หน่วยงาน ยอดจัดสรรและปรับปรุง  จาสยจริงไตรมาส 4
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37031003 งานสนับสนุน และส่งเสริมวิชาการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 4,660,000.00                          1,581,078.35                      

42051002 งานพัฒนาด้านบริหารท่ัวไป ส่วนสารบรรณและนิติการ 1,300,000.00                          1,106,212.00                      

30012010 โครงการ Happy Society (Back to School) ส่วนอาคารสถานท่ี 100,000.00                            99,990.00                           

42042010 โครงการ SUT Sustainable University ส่วนอาคารสถานท่ี 600,000.00                            151,771.60                         

07042025 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนอาคารสถานท่ี 141,320,000.00                       141,320,000.00                   

20022137 โครงการปรับปรุงถนน ส่วนอาคารสถานท่ี 1,500,000.00                          -                                   

20022138 โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง เคร่ืองหมายจราจร และความ
ปลอดภัย

ส่วนอาคารสถานท่ี 300,000.00                            284,000.00                         

20022136 โครงการปรับปรุงผนังดาดฟ้าอาคารกีฬาสุรเริงไชย ส่วนอาคารสถานท่ี 500,000.00                            438,000.00                         

20022135 โครงการปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอาคารเรียนรวม 1,อาคาร
วิชาการ 1

ส่วนอาคารสถานท่ี 800,000.00                            479,120.00                         

20012155 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ ารีไซเคิล โรงผลิต2 (รพ.มทส.) 
ระยะท่ี 1

ส่วนอาคารสถานท่ี 500,000.00                            473,500.00                         

42041001 งานพัฒนาอาคารสถานท่ี และมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ส่วนอาคารสถานท่ี 312,335,200.00                       271,546,978.40                   

30022087 โครงการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 1,007,600.00                          -                                   

42051002 งานพัฒนาด้านบริหารท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 149,600.00                            7,510.00                            

37011004 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 16,432,000.00                        12,850,378.77                     

41052007 โครงการการสร้างกระบวนการประเมินความพึงพอใจ และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเชิงรุก

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 50,000.00                              21,981.00                           

41051001 งานบริการวิชาการ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 100,000.00                            83,635.00                           

37011010 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 100,000.00                            57,798.00                           

37011004 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5,200,000.00                          2,128,909.99                      

37011004 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 39,738,000.00                        37,047,459.33                     

38042006 โครงการความร่วมมือ มทส. - JUNO ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 400,000.00                            350,000.00                         

37012019 โครงการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปล่ียนผ่านการศึกษา
ในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ช่วงวัยมหาวิทยาลัย

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 50,000.00                              46,501.00                           

37012018 โครงการพัฒนาระบบติดตามการออกก าลังกายออนไลน์เพ่ือการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ (Covid-19)

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 20,000.00                              -                                   

02012024 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 2,200,000.00                          2,200,000.00                      

37011010 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 2,916,000.00                          2,829,804.60                      

29022147 โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมการควบคุมก ากับระบบปฏิบัติการ
ด้วยแพลตฟอร์ม Smart Execution System

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11,000,000.00                        717,892.00                         

37011010 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 50,811,600.00                        50,769,164.65                     

37011010 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 180,000.00                            39,600.00                           

42051002 งานพัฒนาด้านบริหารท่ัวไป หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. 1,300,000.00                          1,108,944.82                      

41052003 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อพ.สธ 16,051,300.00                        10,991,764.17                     

รวมท้ังส้ิน 3,732,465,500.00                    3,057,786,381.06                 



 

 

 
 

ส่วนที่ 2 
คำชี้แจง ปัญหา/อปุสรรค ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานสนับสนุนดา้นนวตักรรม เทคโนโลย ีและสื�อการศกึษา

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา

เป้าหมาย : ศนูยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา

- จํานวนสื�อการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid Learning

วชิา 10 10 100 ไตรมาสที� 1 (1
ตลุาคม 2564 - 31
ธนัวาคม 2564)
จํานวนสื�อการเรยีน
การสอนแบบ
Hybrid Learning
จํานวน 2 ... อา่นตอ่

- จํานวนบทเรยีนที�มกีารวดัผลประเมนิ
การเรยีนรู ้

บทเรยีน 120 120 100 ไตรมาสที� 1 (1
ตลุาคม 2564 - 31
ธนัวาคม 2564)
จํานวนบทเรยีนที�มี
การวดัผลประเมนิ
การเรยีนรู ้จํานวน 2
... อา่นตอ่

- ระบบสนับสนุนการเรยีนรูใ้นทกุชว่งวยั รอ้ยละ 100 100 100 ไตรมาสที� 1 (1
ตลุาคม 2564 - 31
ธนัวาคม 2564)
ระบบสนับสนุนการ
เรยีนรูใ้นทกุชว่งวยั
คดิเป็นรอ้ยละ 50 ...
อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701007 - งานสนับสนุนดา้นนวตักรรม เทคโนโลย ีและสื�อการศกึษา

หนว่ยงาน : 3070000 - ศนูยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา
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ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
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ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานสนับสนุนดา้นการบรกิารการศกึษา-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยบ์รกิารการศกึษา

เป้าหมาย : ศนูยบ์รกิารการศกึษา

- ระดบัความสําเร็จของการสนับสนุนดา้น
การบรกิารการศกึษา

คะแนน 5 5 100 ดําเนนิการไดสํ้าเร็จ
ตามแผน

- รอ้ยละของความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบสะสมหน่วยกติ (Credit Bank
System)

รอ้ยละ 100 100 100 จัดทํา skill
Transcript

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701006 - งานสนับสนุนดา้นการบรกิารการศกึษา-

หนว่ยงาน : 3030000 - ศนูยบ์รกิารการศกึษา
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งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น
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รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานสนับสนุน และสง่เสรมิวชิาการ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นสง่เสรมิวชิาการ

เป้าหมาย : สว่นสง่เสรมิวชิาการ

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
หลกัสตูรใหไ้ดม้าตรฐานสากล

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 4 (คะแนน
5) ฝ่ายวชิาการฯ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
คณาจารย ์จํานวน
45 คน อบรม
Assessor Tutoring
for Tr ... อา่นตอ่

- รอ้ยละของผลการประเมนิคณุภาพ
ภายในระดบัหลกัสตูรผา่นเกณฑท์ี�
กําหนด

รอ้ยละ 60 67.31 112.18 เนื�องจากประเมนิ
หลกัสตูร ปีการ
ศกึษาละ 1 ครั �ง ได ้
ดําเนนิการแลว้เสร็จ
ตั �งแตไ่ตรมาส 1
รอ้ยละของหลกัส ู...

อา่นตอ่

- มกีจิกรรมสง่เสรมิใหห้ลกัสตูรเพื�อให ้
ไดก้ารรับรองมาตรฐานระดบันานาชาติ

กจิกรรม 1 5 500 เพื�อสรา้งความ
เขา้ใจและแนวทาง
ที�ชดัเจนมากยิ�งขึ�น
ในการบรหิารจัดการ
หลกัสตูรใหเ้ป็นไป
ตามแนวทาง
Outcome ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.3 International Accreditation Curriculum

งาน/โครงการ : 3703003 - งานสนับสนุน และสง่เสรมิวชิาการ

หนว่ยงาน : 0020100 - สว่นสง่เสรมิวชิาการ
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานสง่เสรมิการเป็นผูนํ้า ดา้นสหกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี

เป้าหมาย : ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี

- ระดบัความสําเร็จของการสง่เสรมิการ
เป็นผูนํ้าดา้น CWIE

คะแนน 5 5 100 1) นําเสนอการ
ดําเนนิงานเพื�อสง่
เสรมิการเป็นผูนํ้า
ดา้นสหกจิศกึษา
ผา่นที�ประชมุตา่ง ๆ
อาท ิที�ประชมุ
ประธาน ... อา่นตอ่

- จํานวนกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มและ
พัฒนาอาชพีที�จัดใหนั้กศกึษา

เรื�อง 14 16 114.29 ไตรมาส 1 จํานวน
2 เรื�อง ไดแ้ก ่เรื�อง
ที� 1 หวัขอ้ “4
ทกัษะการจับ
ประเด็น เรยีนดชีวีติ
ปัง” วทิยาก ... อา่น

ตอ่

- จํานวนสถานประกอบการหรอืหน่วย
งานที�รว่มพัฒนาทกัษะที�จําเป็นสําหรับ
การประกอบวชิาชพีในอนาคตให ้
นักศกึษา

แหง่ 10 14 140 ไตรมาส 1 จํานวน
3 แหง่ ไดแ้ก ่1)
NMB-MINEBEA
THAILAND
LTD.หวัขอ้:
หลกัสตูรเคล็ดลบั
การสรา้งพลงัใจส
... อา่นตอ่

- สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นสหกจิ
ศกึษารว่มกบัมหาวทิยาลยัหรอืสถาน
ประกอบการในตา่งประเทศ

เครอืขา่ย 5 8 160 ไตรมาส 1/2565
(ระหวา่ง 1 ตลุาคม
2564 – 31
ธนัวาคม 2564)
จํานวน 2 แหง่ 1.
โครงการแลก
เปลี�ยนนักศกึษาก
... อา่นตอ่

- จํานวนนักศกึษา Inbound คน 10 10 100 ไตรมาส 1/2565
(ระหวา่ง 1 ตลุาคม
2564 – 31
ธนัวาคม 2564)
Inbound ไมม่ี
นักศกึษาแลก
เปลี�ยนเขา้มาปฏบิตั
... อา่นตอ่

- จํานวนนักศกึษา Outbound คน 10 14 140 ไตรมาส 1/2565
(ระหวา่ง 1 ตลุาคม
2564 – 31
ธนัวาคม 2564)
Outbound มี
นักศกึษาผา่นการ
คดัเลอืกจํานวน 7
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.2 Strengthen Cooperative Education

งาน/โครงการ : 3702001 - งานสง่เสรมิการเป็นผูนํ้า ดา้นสหกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี-

หนว่ยงาน : 3080000 - ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานสง่เสรมิ และพัฒนาศกัยภาพอาจารยส์ูม่าตรฐานสากล

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย์

เป้าหมาย : สถานพัฒนาคณาจารย์

- ระดบัความสําเร็จของการสง่เสรมิและ
พัฒนาอาจารยใ์หเ้ป็นผูม้ทีกัษะการเรยีน
การสอนที�เป็นเลศิ

คะแนน 5 5 100 1. สํารวจความ
ตอ้งการในการ
พัฒนาอาจารยจ์าก
สาขาวชิา 2. สรปุ
แบบสํารวจความ
ตอ้งการในการ
พัฒนาอาจารย ์3.
จัดท ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701001 - งานสง่เสรมิ และพัฒนาศกัยภาพอาจารยส์ูม่าตรฐานสากล

หนว่ยงาน : 0021400 - สถานพัฒนาคณาจารย์
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานมาตรฐานหลกัสตูร

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นสง่เสรมิวชิาการ

เป้าหมาย : สว่นสง่เสรมิวชิาการ

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
หลกัสตูรใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นไปตาม
กรอบคณุวฒุแิหง่ชาติ

ระดบั 5 5 100 หลกัสตูรที�พัฒนา
ทั �งหมด ถกูพัฒนา
ใหไ้ดม้าตรฐาน
และเป็นไปตาม
กรอบคณุวฒุแิหง่
ชาต ิ(KR)

- จํานวนหลกัสตูรที�เปิดสอนไดรั้บการ
ปรับปรงุตามวงรอบ/การพัฒนาหลกัสตูร
ใหม่

หลกัสตูร 30 37 123.33 ไตรมาส 1 มี
หลกัสตูรที�ปรับปรงุ
ตามวงรอบจํานวน
2 หลกัสตูร ไดแ้ก่
1. หลกัสตูรทนัต
แพทยศาสตร
บณัฑติ (หลกัส ...

อา่นตอ่

- หลกัสตูรที�ไดรั้บทราบความสอดคลอ้ง
ในระบบ CHECO ของ สป.อว.

รอ้ยละ 80 114 142.5 ไตรมาส 1 มี
หลกัสตูรผา่นการรับ
ทราบความ
สอดคลอ้งจาก
สป.อว. แลว้
จํานวน 8 หลกัสตูร
ไดแ้ก ่1. หลกัสตูร
วศิว ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701017 - งานมาตรฐานหลกัสตูร

หนว่ยงาน : 0020100 - สว่นสง่เสรมิวชิาการ
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้และบรกิารสื�อการศกึษา

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยบ์รรณสารและสื�อการศกึษา

เป้าหมาย : ศนูยบ์รรณสารและสื�อการศกึษา

- จํานวนผลงานที�นําเทคโนโลยี
สนับสนุนการใหบ้รกิารและการปฏบิตั ิ
งาน

ผลงาน 2 3 150 ดา้นบรกิารหอ้งสมดุ
- พัฒนาระบบ
Authentication
ยนืยนัตวับคุคลดว้ย
การแสกน QR-
Code เพื�อเขา้หอ้ง
สมดุและ ... อา่นตอ่

- ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร ระดบั 4.25 4.7 110.59 ความพงึพอใจของ
ผูรั้บบรกิาร
(ระหวา่ง ต.ค. 64-
ก.ย. 65) 4.70
ประกอบดว้ย -
ความพงึพอใจตอ่
บรกิารหอ้งสมดุ ...
อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701005 - งานพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้และบรกิารสื�อการศกึษา

หนว่ยงาน : 3010000 - ศนูยบ์รรณสารและสื�อการศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาสถานกฬีาและสขุภาพ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถานกฬีาและสขุภาพ

เป้าหมาย : สถานกฬีาและสขุภาพ

- จํานวนผูใ้ชป้ระโยชนส์ถานกฬีา
และสขุภาพ

คน 20,000 54,903 274.52 ไตรมาส 1 ไดเ้ปิด
ใชบ้รกิารสนามกฬีา
ในรม่และกลางแจง้
ยงัไมค่รบพื�นที�การ
ใหบ้รกิาร ไตรมาส
2 ไดเ้ปิดใหบ้ร ...

อา่นตอ่

โควดิ-19 ปรับปรงุแกไ้ขไป
ตามสถานการณ์

- ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ประโยชนส์ถานกฬีาและสขุภาพ

ระดบั 4 10 250 ผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจ
ในระดบัปานกลาง
เทา่นั�น เนื�องจาก
ตอ้งการใหเ้ปิด
บรกิารทกุพื�นที�การ
ใหบ้รกิาร ไตรมาส
... อา่นตอ่

โควดิ_19 ปรับปรงุแกไ้ขไป
ตามสถานการณ์

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701008 - งานพัฒนาสถานกฬีาและสขุภาพ

หนว่ยงาน : 0021100 - สถานกฬีาและสขุภาพ
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาแพทยศาสตร์

เป้าหมาย : สํานักวชิาแพทยศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของหลกัสตูรแพทย
ศาสตรบณัฑติที�ไดรั้บการตรวจประเมนิ
จาก WFME

คะแนน 5 5 100 - สถาบนัรับรอง
มาตรฐานการศกึษา
แพทยศาสตร ์ไดส้ง่
Certificate รับรอง
มาตรฐานการศกึษา
แพทยศาสตร์
หลกัสตูรแพ ... อา่น

ตอ่

สํานักวชิา
แพทยศาสตรกํ์าลงั
ดําเนนิการเพื�อ
ปฏริปูการศกึษา
และปรับปรงุ
หลกัสตูรแพทย
ศาสตรบณัฑติ
(ฉบบัปรับปรงุ ...
อา่นตอ่

ปรับตาม
สถานการณแ์ละ
ทรัพยากร งบ
ประมาณที�มอียู่
จํากดัใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ
(value of money)
และขอการสนับ ...

อา่นตอ่

- จํานวนหลกัสตูรสนับสนุนการการเรยีนรู ้
ตลอดชว่งวยั

หลกัสตูร 1 1 100 -หลกัสตูรแพทย
ศาสตรบณัฑติเป็น
หลกัสตูรที�
สนับสนุนใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละนําไปใช ้
ในการเรยีน การ
ทํางาน ตลอดท ุ...

อา่นตอ่

การเปิดหลกัสตูร
Post-grad ยงัตดิ
ขอ้จํากดัดา้นอตัรา
กําลงั (อาจารย ์เจา้
หนา้ที�) ที�มี
คณุสมบตัติาม
เกณฑร์า ... อา่นตอ่

ขออตัรากําลงัและ
สรรหาคดัเลอืกให ้
ไดค้รบตามเกณฑฯ์

- จํานวนหลกัสตูรแหง่อนาคต
(Curriculum for the Future)

หลกัสตูร 1 1 100 อยูร่ะหวา่งเตรยีม
การปฏริปูและ
ปรับปรงุหลกัสตูร
แพทยศาสตร
บณัฑติ (ฉบบั
ปรับปรงุ พ.ศ.
2567) ใหเ้ป็น
หลกัสตูร ... อา่นตอ่

ตอ้งปรับเปลี�ยนจาก
หลกัสตูรเดมิหลาย
อยา่ง เพื�อใหเ้หมาะ
สมแกบ่รบิท ยคุ
สมยั และเอื�อตอ่
การศกึษาและเรยีน
ร ู... อา่นตอ่

จัดใหม้กีารประเมนิ
หลกัสตูรฯ ในดา้น
ตา่งๆ ที�สําคญั โดย
วทิยากรผูท้รง
คณุวฒุจิาก
ภายนอก เพื�อใหไ้ด ้
ขอ้มลูท ี... อา่นตอ่

- จํานวนสื�อการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid Learning

รายวชิา 4 4 100 ดําเนกิารแลว้ รวม
ทั �งสิ�น 4 รายวชิา
รายวชิาชนบท
ศกึษาทา
งการแแพทย ์2
รายวชิาชนบท
ศกึษาทา
งการแแพทย ์1 ...
อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701004 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ-

หนว่ยงาน : 1060000 - สํานักวชิาแพทยศาสตร์

 

 

 

 

20

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSystem/managePage
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/budgetDetails/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/pbmAddContinueProject/2068
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/user/changePassword
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/logout
javascript:void(0);


9/12/65 11:04 รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail/2070 1/2

© Copy right 2013. MIS+Plan @Suranaree University of technology

adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์

เป้าหมาย : สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรบณัฑติในการรับการตรวจประเมนิ
ระดบัอาเชยีนจาก AUN-QA

คะแนน 5 5 100 1. ประชมุคณะ
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 2. นําผล
การประเมนิมา
ปรับปรงุการจัดการ
เรยีนการสอน 3.
จัดทํา Educatio ...

อา่นตอ่

- จํานวนหลกัสตูรสนับสนุนการเรยีนรู ้
ตลอดชว่งวยั

หลกัสตูร 1 1 100 -

- จํานวนหลกัสตูรแหง่อนาคต
(Curriculum for the Future)

หลกัสตูร 2 2 100 ไตรมาสที� 1
(ตลุาคม 2564 -
ธนัวาคม 2564)
1.พัฒนาหลกัสตูร
การอบรมผูดํ้าเนนิ
การกจิการสงูอายุ
ดําเนนิการ ... อา่นตอ่

- จํานวนสื�อการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid

รายวชิา 5 5 100 ไตรมาสที� 1
(ตลุาคม 2564 -
ธนัวาคม 2564)
จํานวนสื�อการสอน
แบบ Hybrid 1. สื�อ
การสอนรายวชิา
716413 ภาษ ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701004 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ-

หนว่ยงาน : 1080000 - สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร์

เป้าหมาย : สํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของหลกัสตูรทนัต
แพทยศาสตรบณัฑติที�ไดรั้บการตรวจ
ประเมนิจาก CODA , Thai Dental
Council (TDC)

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที� 1
(ตลุาคม - ธนัวาคม
2564) 1) ดําเนนิ
การประกาศรับ
นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีปีการ
ศกึษา 2565 รอบ ...

อา่นตอ่

ไตรมาสที� 1 ขอ้
สงัเกตจากคณะ
กรรมการตรวจ
ประเมนิในขอ้ 4) 1)
สดัสว่นอาจารยต์อ่
นักศกึษาเต็มเวลา
เทยีบเทา่ ... อา่นตอ่

- จํานวนสื�อการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid Learning

สื�อ 5 5 100 ไตรมาสที� 1 สํานัก
วชิาฯ โดยสาขาวชิา
ไดจั้ดการเรยีนการ
สอนในรปูแบบ
Hybrid และจัดทํา
สื�อการเรยีนการ
สอนราย ... อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701004 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ-

หนว่ยงาน : 1090000 - สํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาสาธารณสขุศาสตร์

เป้าหมาย : สํานักวชิาสาธารณสขุศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์

คะแนน 5 5 100 - แตง่ตั �งคณะ
ทํางานพัฒนา
หลกัสตูร และ
ประชมุคณะทํางาน
พัฒนาหลกัสตูร
จํานวน 1 ครั �ง คอื
1/2564 เมื�อวนัที� 1
... อา่นตอ่

- จํานวนหลกัสตูรสนับสนุนการการเรยีนรู ้
ตลอดชว่งวยั

หลกัสตูร 2 2 100 การจัดการขยะ
มลูฝอยชมุชน และ
การประเมนิและการ
จัดการความเสี�ยง
ดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั

- จํานวนสื�อการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid Learning

รายวชิา 2 2 100 ดําเนนิการแลว้เสร็จ
1 รายวชิา จาก 2
วชิา คอื วชิา
802406 Water
and Wastewater
Analysis
Laboratory ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701004 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ-

หนว่ยงาน : 1100000 - สํานักวชิาสาธารณสขุศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

- จํานวนหลกัสตูรสนับสนุนการการเรยีนรู ้
ตลอดชว่งวยั

หลกัสตูร 5 10 200 กําหนดจัดกจิกรรม
ในไตรมาส 3 -
สาขาวชิาชวีวทิยา
ไดจั้ดกจิกรรมการ
สมัมนาวชิาการเชงิ
ปฏบิตักิาร “การส
รา้งสร ... อา่นตอ่

- -

- จํานวนหลกัสตูรแหง่อนาคต
(Curriculum for the Future)

หลกัสตูร 1 1 100 - กําหนดจัด
กจิกรรมในไตรมาส
4 - ไตรมาส 4 -
หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเคมี
(หลกัสตูรปรับปรงุ
... อา่นตอ่

- -

- จํานวนสื�อการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid

สื�อ 4 8 200 กําหนดจัดกจิกรรม
ในไตรมาส 3 -
สาขาวชิา
คณติศาสตร ์สวว.
จัดงาน
ประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรนักศกึษา
ปรญิญาตร ีเม ื...

อา่นตอ่

- -

- จํานวนความรว่มมอืกบัภาครัฐ/ภาค
อตุสาหกรรม/ภาคประชาสงัคมในการ
จัดการศกึษา (PPP Education)

หน่วยงาน 2 3 150 ไตรมาส 4 -
หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเคมี
(หลกัสตูรปรับปรงุ
พ.ศ. 2560) โดย
สาขาวชิาฯ มกํีา
หนดศ ึ... อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701010 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หนว่ยงาน : 1010000 - สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม

เป้าหมาย : สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม

- จํานวนหลกัสตูรสนับสนุนการการเรยีนรู ้
ตลอดชว่งวยั

หลกัสตูร 2 3 150 ผลการดําเนนิ
งานการพัฒนา
หลกัสตูรสนับสนุน
การเรยีนรูต้ลอด
ชว่งวยั สํานักวชิาฯ
อยูร่ะหวา่งการ
ศกึษาเพื�อพัฒ ...

อา่นตอ่

- จํานวนหลกัสตูรแหง่อนาคต
(Curriculum for the Future)

หลกัสตูร 6 6 100 ผลการดําเนนิงาน
เพื�อพัฒนาหลกัสตูร
แหง่อนาคต จํานวน
6 หลกัสตูร โดย
พัฒนาแลว้เสร็จ
จํานวน 3 หลกัสตูร
และอยูร่ ... อา่นตอ่

- จํานวนหลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid

หลกัสตูร 8 16 200 ผลการดําเนนิ
งานการจัดการเรยีน
การสอนแบบ
Hybrid จํานวน 8
หลกัสตูร ดงันี�
ไตรมาสที� 1 (ภาค
การศกึษาที� 2/ ...
อา่นตอ่

- จํานวนความรว่มมอืกบัภาครัฐ/ภาค
อตุสาหกรรม/ภาคประชาสงัคมในการ
จัดการศกึษา (PPP Education)

หน่วยงาน 4 4 100 ผลการดําเนนิงาน
และกจิกรรมความ
รว่มมอื ดงันี�
ไตรมาสที� 1
หลกัสตูรผูส้อน
ระดบัประเทศ
(National Trainer
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701010 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หนว่ยงาน : 1020000 - สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

เป้าหมาย : สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

- จํานวนหลกัสตูรสนับสนุนการเรยีนรู ้
ตลอดชว่งวยั

หลกัสตูร 8 13 162.5 ไตรมาสที� 1 จํานวน
3 หลกัสตูร ไดแ้ก่
1.1 สาขาวชิา
วศิวกรรมโยธา
ปรับปรงุหลกัสตูร
วศิวกรรมศาสตร
บณัฑติ สาข ... อา่น

ตอ่

- ปรับหลกัสตูรใหม้มีาตรฐานสากลสงูขึ�น รอ้ยละ 25 33 132 ไตรมาสที� 1 จํานวน
หลกัสตูรทั �งสิ�น 22
หลกัสตูร 1.1
หลกัสตูรที�ได ้
รับรองจาก
Accreditation
Board for E ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701010 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หนว่ยงาน : 1070000 - สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

เป้าหมาย : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

- จํานวนหลกัสตูรสนับสนุนการการเรยีนรู ้
ตลอดชว่งวยั

หลกัสตูร 7 7 100 ไตรมาส 2 1.
ปรับปรงุหลกัสตูร
วทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยอีาหาร
(หลกัสตูรปรับปรงุ
พ.ศ. 2565) 2. ...
อา่นตอ่

- จํานวนหลกัสตูรแหง่อนาคต
(Curriculum for the Future)

หลกัสตูร 2 2 100 ไตรมาส 3 1)
โครงการขบัเคลื�อน
เศรษฐกจิและสงัคม
ฐานรากหลงัโควิ
ทดว้ยเศรษฐกจิ
BCG (U2T) อยูใ่น
ระหวา่งการร ... อา่น

ตอ่

- จํานวนสื�อการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid

สื�อ 2 2 100 ไตรมาส 2 สาขา
วชิาเทคโนโลยี
อาหาร จัดทําสื�อ
การเรยีนการสอน
แบบ Hybrid 1
รายวชิา ไดแ้ก ่วชิา
335332 FOOD ...

อา่นตอ่

- จํานวนความรว่มมอืกบัภาครัฐ/ภาค
อตุสาหกรรม/ภาคประชาสงัคมในการ
จัดการศกึษา (PPP Education)

หน่วยงาน 3 3 100 ไตรมาส 2 สาขา
วชิาเทคโนโลยกีาร
ผลติพชืเลื�อนการ
จัดกจิกรรม
เนื�องจาก
สถานการณ์
COVID-19
ไตรมาส 3 สาขา ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701010 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หนว่ยงาน : 1030000 - สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ฟารม์มหาวทิยาลยั

เป้าหมาย : ฟารม์มหาวทิยาลยั

- รอ้ยละของคะแนนประเมนิทกัษะ
นักศกึษาหลงัเรยีนบทปฏบิตักิารฝึก
ทกัษะ

รอ้ยละ 80 81.43 101.79 คะแนนประเมนิ
ทกัษะนักศกึษาจาก
การเรยีนรูบ้ทปฏบิตั ิ
การรายวชิา
333342 การผลติ
สกุรและการจัดการ
หว่งโซอ่ปุทา ... อา่น

ตอ่

สถานการณโ์ค
วดิ-19

มมีาตรการปฏบิตั ิ
อยา่งเครง่ครัดตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุในการ
ปฏบิตังิานในฟารม์
มหาวทิยาลยั

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701010 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หนว่ยงาน : 4000100 - ฟารม์มหาวทิยาลยั
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โครงการจัดรปูแบบการบรหิารวชิาการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัรปูใหม่

เป้าหมาย : โครงการจัดรปูแบบการบรหิารวชิาการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัรปูใหม่

- จํานวนหลกัสตูรสนับสนุนการการ
เรยีนรูต้ลอดชว่งวยั

หลกัสตูร 3 38 1,266.67 มหีลกัสตูรระหวา่ง
เครอืขา่ยคลงั
หน่วยกติแบบมอดลู
รว่มกบั 3
มหาวทิยาลยัของรัฐ
มหาวทิยาลยั
เอกชน และมหา
วทิย ... อา่นตอ่

- -

- จํานวนสื�อการเรยีนการสอนแบบ
Hybrid

สื�อ 3 5 166.67 จํานวนสื�อการเรยีน
การสอนแบบ
Hybrid (KR)
จํานวน 3 รายวชิา
ดงันี� รายวชิาที� 1
ชื�อ ธรุกจิอจัฉรยิะ
และจนิ ... อา่นตอ่

- -

- จํานวนความรว่มมอืกบัภาครัฐ/ภาค
อตุสาหกรรม/ภาคประชาสงัคมในการ
จัดการศกึษา (PPP Education)

หน่วยงาน 1 2 200 บนัทกึขอ้ตกลง
ความรว่มมอื วา่ดว้ย
เครอืขา่ยคลงั
หน่วยกติ ระหวา่ง
คณะบรหิารธรุกจิ
มหาวทิยาลยัเทค
โนโล ... อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701010 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หนว่ยงาน : 9000600 - โครงการจัดรปูแบบการบรหิารวชิาการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัรปูใหม่
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสรา้งสถาบนัวจัิยเชี�ยวชาญเฉพาะทาง.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สนับสนุน CoE ใหทํ้าการวจัิยเพื�อประโยชนท์างพาณชิยผ์า่นกระบวนการสรา้งระบบธรุกจิขึ�นใหมใ่น CoE ผา่นกระบวนการ R&D Spinoff และ
สามารถเลี�ยงตวัเองได ้และ CoE สามารถพัฒนาสูก่ารเป็นสถาบนัวจัิยเชี�ยวชาญเฉพาะทางได ้

- จํานวนโครงการวจัิยบรูณาการขนาด
ใหญข่องศนูยว์จัิยที�แกปั้ญหาและสรา้ง
ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม

โครงการ 10 42 420 ไตรมาสที� 1 จํานวน
8 โครงการ 1.
โครงการวจัิย เรื�อง
“นวตักรรมการ
ออกแบบถนนเพื�อ
การพัฒนาโครง
สรา้งพื�นฐา ... อา่น

ตอ่

- -

- จํานวนความรว่มมอืดา้นการวจัิยกบัภาค
เอกชน ภาคอตุสาหกรรมชั �นนํา

แหง่ 10 39 390 ไตรมาสที� 1 จํานวน
12 รายการ 1.SPTK
Joint Venture Co.,
Ltd. 2. กจิการรว่ม
คา้ ซเีอเอ็น
ทดสอบเหล็กขอ้ ...

อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 1.2 Consortium & Community

งาน/โครงการ : 4502002 - โครงการสรา้งสถาบนัวจัิยเชี�ยวชาญเฉพาะทาง.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสรา้งความรว่มมอืดา้นสหกจิศกึษาบรูณาการการเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) ในระดบั
นานาชาติ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี

เป้าหมาย : การแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารดําเนนิงานสหกจิศกึษาบรูณาการการเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) ในระดบันานาชาติ

- รอ้ยละความสําเร็จของการแลกเปลี�ยน
เรยีนรูก้ารดําเนนิงานสหกจิศกึษาบรูณา
การการเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) ใน
ระดบันานาชาตริว่มกบัมหาวทิยาลยัและ/
หรอืหน่วยงานในตา่งประเทศ

รอ้ยละ 100 100 100 ไตรมาส 1/2565
(ระหวา่ง 1 ตลุาคม
2564 – 31
ธนัวาคม 2564)
(รอ้ยละ 25) ศนูย์
สหกจิศกึษาฯ มกีาร
ดําเนนิง ... อา่นตอ่

- ความรว่มมอืดา้นสหกจิศกึษาบรูณาการ
การเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) กบั
มหาวทิยาลยั และ/หรอืสถานประกอบ
การในตา่งประเทศ

แหง่ 1 8 800 ไตรมาส 1/2565
(ระหวา่ง 1 ตลุาคม
2564 – 31
ธนัวาคม 2564) ผล
การดําเนนิงาน 3
แหง่ ในไตรมาสที�
1 ศนูยส์หก ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.2 Strengthen Cooperative Education

งาน/โครงการ : 3702002 - โครงการสรา้งความรว่มมอืดา้นสหกจิศกึษาบรูณาการการเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) ในระดบันานาชาติ

หนว่ยงาน : 3080000 - ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานของสถานศกึษาคน้ควา้การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
ภาษา.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถานศกึษาคน้ควา้การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละภาษา

เป้าหมาย : พัฒนาศกัยภาพนักเรยีน ของโรงเรยีนสรุววิฒันใ์หม้คีวามสามารถทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและภาษา

- จํานวนนักเรยีนที�ไดรั้บการสนับสนุน
ตามโครงการ

คน 720 720 100 อยูร่ะหวา่งรวบรวม
เอกสารความ
ประสงครั์บเงนิ
โครงการจากผู ้
ปกครอง ซึ�งจะ
ดําเนนิการโอนเงนิ
ในไตรมาสที�4 ท ...

อา่นตอ่

ผูป้กครองและ
นักเรยีนสง่เอกสาร
ไมค่รบทําใหก้าร
ดําเนนิการลา่ชา้ขึ�น

โรงเรยีนไดดํ้าเนนิ
การแจง้ผูป้กครอง
ที�ยงัไมไ่ดส้ง่
เอกสารและให ้
คณุครปูระจําชั �น
ชว่ยในการตาม
เอกสารดว้ย

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701016 - โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานของสถานศกึษาคน้ควา้การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและภาษา.

หนว่ยงาน : 0021900 - สถานศกึษาคน้ควา้การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละภาษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสง่เสรมิการเป็นบณัฑติพงึประสงค์

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี

เป้าหมาย : จัดใหม้กีจิกรรมนอกหลกัสตูรเพื�อพัฒนาคณุสมบตัพิงึประสงคข์องนักศกึษา

- รอ้ยละของการดําเนนิโครงการสง่เสรมิ
การเป็นบณัฑติพงึประสงค์

รอ้ยละ 100 225 225 ไตรมาส 1 สามารถ
ดําเนนิกจิกรรมได ้
เกนิกวา่แผน
ไตรมาส 2 สามารถ
ดําเนนิกจิกรรมได ้
เกนิกวา่แผน
ไตรมาส ... อา่นตอ่

- กจิกรรมที�เสรมิสรา้งใหนั้กศกึษามี
ทกัษะที�จําเป็น เพื�อเป็นบณัฑติที�
ตอ้งการของตลาด

กจิกรรม 4 9 225 ไตรมาส 1 กจิกรรม
ที� 1 เทคนคิการ
สอบ TOEIC
ระหวา่งวนัที� 13
ธ.ค. 64 - 31 ม.ค.
65 มนีศ. ลงทะ
เบยีนร ่... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.2 Strengthen Cooperative Education

งาน/โครงการ : 3702003 - โครงการสง่เสรมิการเป็นบณัฑติพงึประสงค์

หนว่ยงาน : 3080000 - ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาระบบแสดงผลการออกกําลงักายออนไลนเ์พื�อการเรยีนการสอนในสถานการณท์ี�ไม่
ปกต ิ(Covid-19)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : "เสรมิสรา้งความเขม้แข็งระบบการเรยีนรูแ้บบออนไลนเ์พื�อการศกึษาไรพ้รมแดนและพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาสําหรับเป็นกําลงัคนแหง่
อนาคต"

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 5 5 100 - กําหนดจัด
กจิกรรมในไตรมาส
4 - ดําเนนิการแลว้

- -

- ระบบแสดงผลการออกกําลงักาย
ออนไลนเ์พื�อการเรยีนการสอนในชว่งโค
วดิ

ระบบ 1 1 100 ทางสํานักวชิา
วทิยาศาสตรไ์ดม้ี
การดําเนนิการ
ออกแบบและสรา้ง
ระบบการแสดงผล
การออกกําลงักาย
ออนไลนเ์ป็นที�เรยีบ
ร ... อา่นตอ่

ปัจจบุนัทางสํานัก
วชิาวทิยาศาสตรไ์ด ้
พัฒนาระบบขั � �นพื�น
ฐานเสร็จสมบรูณ์
แลว้ และไดม้ี
การนําระบบไปทด
สอบจรงิก ... อา่นตอ่

แกไ้ขระบบในการ
รับสง่ขอ้มลูและ
แสดงผลใหแ้ลว้
เสร็จภายใน
ไตรมาสที� 4 และ
เพิ�มฟังกช์ั�นใหเ้สร็จ
สมบรูณใ์นไตร ...

อา่นตอ่

- นักศกึษาไดใ้ชร้ะบบการแสดงผลและมี
ความรูเ้กี�ยวกบันวตักรรมออนไลน์
สนับสนุนการเรยีนรูก้อ่นออกไปประกอบ
อาชพี

คน 200 207 103.5 ทางสํานักวชิา
วทิยาศาสตรไ์ดม้ี
การดําเนนิการ
ออกแบบและสรา้ง
ระบบการแสดงผล
การออกกําลงักาย
ออนไลนเ์ป็นที�เรยีบ
ร ... อา่นตอ่

ปัจจบุนัทางสํานัก
วชิาวทิยาศาสตรไ์ด ้
พัฒนาระบบขั � �นพื�น
ฐานเสร็จสมบรูณ์
แลว้ และไดม้ี
การนําระบบไปทด
สอบจรงิก ... อา่นตอ่

แกไ้ขระบบในการ
รับสง่ขอ้มลูและ
แสดงผลใหแ้ลว้
เสร็จภายใน
ไตรมาสที� 4 และ
เพิ�มฟังกช์ั�นใหเ้สร็จ
สมบรูณใ์นไตร ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701018 - โครงการพัฒนาระบบแสดงผลการออกกําลงักายออนไลนเ์พื�อการเรยีนการสอนในสถานการณท์ี�ไมป่กต ิ(Covid-19)

หนว่ยงาน : 1010000 - สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูหลกัสตูรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นสง่เสรมิวชิาการ

เป้าหมาย : เพื�อใหม้รีะบบฐานขอ้มลูหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF)

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอ้มลูหลกัสตูร

คะแนน 5 5 100 ไดม้กีารประชมุ
(กอ่น) ตรวจรับการ
จา้งพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูบรหิาร
จัดการหลกัสตูร
งวดที� 2 และงวดที�
3 เมื� ... อา่นตอ่

- ความพงึพอใจในการใชง้านระบบฐาน
ขอ้มลูบรหิารหลกัสตูรตามกรอบ TQF

คา่เฉลี�ย 4 3 75 ยงัไมส่ามารถให ้
คะแนนได ้
เนื�องจากระบบยงั
ไมเ่สร็จสมบรูณ์
ไตรมาสที� 4 อยุ่
ระหวา่งดําเนนิการ
หากระบบแลว้ ...

อา่นตอ่

- มรีะบบฐานขอ้มลูบรหิารหลกัสตูรซึ�ง
สามารถเกบ็รวบรวมผลการดําเนนิงาน
ของหลกัสตูร ไดแ้ก ่รายละเอยีดของ
รายวชิา (มคอ.3) รายงานผลการดําเนนิ
การของรายวชิา (มคอ. 5) และรายงาน
ผลการดําเนนิการของหลกัสตูร (มคอ.
7)

ระบบ 1 1 100 ยงัไมส่ามารถให ้
คะแนนได ้
เนื�องจากระบบยงั
ไมเ่สร็จสมบรูณ์
ไตรมาสที� 4 อยุ่
ระหวา่งดําเนนิการ
หากระบบแลว้ ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701013 - โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูหลกัสตูรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

หนว่ยงาน : 0020100 - สว่นสง่เสรมิวชิาการ

 

 

 

35

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSystem/managePage
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/budgetDetails/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/pbmAddContinueProject/2053
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/user/changePassword
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/logout
javascript:void(0);


9/12/65 11:15 รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail/2054 1/4

adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นสง่เสรมิวชิาการ

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 หลกัสตูร/สํานักวชิา
มกีารจัดกจิกรรม
เพื�อพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิ
สรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21 ซึ�ง
เป็นไปตา ... อา่นตอ่

-

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 68.7 85.87 ฝ่ายพัฒนา
นักศกึษาและศษิย์
เกา่สมัพันธไ์ด ้
พัฒนาเครื�องมอืใน
การพัฒนานักศกึษา
โดยการจัดทําระบบ
ประเมนิและพัฒ ...

อา่นตอ่

เนื�องจาก
สถานการณ ์covid-
19 มทส. จัดการ
เรยีนการสอน
online และงดจัด
กจิกรรมที�มกีารรวม
ตวัของคนจํานวน
มาก ... อา่นตอ่

ฝายกจิการ
นักศกึษาอยู่
ระหวา่งดําเนนิการ
พัฒนาระบบระบบ
ประเมนิและพัฒนา
สมรรถนะนักศกึษา
ในศตวรรษที� 21
versio ... อา่นตอ่

- รอ้ยละของนักศกึษามทีกัษะที�ดใีน
การเป็นนวตักรหรอืนักวจัิย

รอ้ยละ 2 2 100 นักศกึษามทีกัษะใน
การพัฒนาโครงงาน
ดา้นดจิทิลั ซึ�ง
สนับสนุนการเป็น
นวตักร จํานวน 114
คน จากทั �งหมด
144 คน ... อา่นตอ่

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที� 1 : แตง่
ตั �งคณะกรรมการ
เพื�อดําเนนิการและ
กํากบัดแูลการเบกิ
จา่ยงบประมาณ
โดยมอบเป็นคณะ
กรรมการการ ... อา่น

ตอ่

- -

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 85.87 107.34 ไตรมาสที� 1 : ไดม้ี
การใหค้วามรูใ้น
เรื�องการพัฒนา
ทกัษะการแกปั้ญหา
ที�ซบัซอ้น
(Complex
problem solving s
... อา่นตอ่

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 6 120 ไดเ้ลื�อนกําหนดการ
จากไตรมาสที� 3
เป็นไตรมาสที� 4 ซึ�ง
ตรงกบัชว่งเปิดภาค
การศกึษา ไดจั้ด

- กําหนดการคลาด
เคลื�อนเล็กนอ้ย
ทําใหก้จิกรรมทบั
ซอ้นกนั - สถานที�
เป็นหอ้งคอ่นขา้ง

- ควบคมุเวลาให ้
กระชบัยิ�งขึ�น - จัด
หอ้งเตรยีมสถานที�
ใหม้คีวามพรอ้ม
มากขึ�น

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 0020100 - สว่นสง่เสรมิวชิาการ
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

กจิกรรมการอบ
รมเช ... อา่นตอ่

เล็ก ทําใหป้รับ
เปลี�ยนร ... อา่นตอ่

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- จํานวนนักศกึษาที�เขา้รว่มกจิกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะแหง่ศตวรรษที� 21

คน 243 954 392.59 - กําหนดจัด
กจิกรรมในไตรมาส
2 - เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน - ...
อา่นตอ่

- เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน

-- เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึสง่ผล
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมไดต้าม
แผน - ไดดํ้าเนนิ
การตามแผน - ไตร
มา ... อา่นตอ่

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 - กําหนดจัด
กจิกรรมในไตรมาส
2 - เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน - ...
อา่นตอ่

- เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน

- เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึสง่ผล
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมไดต้าม
แผน - ไตรมาส 3
ไดดํ้าเนนิการตาม
แผน ... อา่นตอ่

- จํานวนนักศกึษาที�เขา้รว่มกจิกรรม
เสรมิสรา้งการเรยีนรูร้องรับการประกอบ
อาชพีในอนาคต

คน 200 904 452 กําหนดจัดกจิกรรม
ในไตรมาส 3 -
สาขาวชิา
วทิยาศาสตรก์าร
กฬีา ไดนํ้า
นักศกึษาดงูาน ณ
สถานประกอบการ
เพื�อพัฒนาศ ... อา่น

ตอ่

- เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน

- เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึสง่ผล
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมไดต้าม
แผน - ไตรมาส 3
ไดดํ้าเนนิการตาม
แผน

ผูร้บัผดิชอบ : โครงการจัดรปูแบบการบรหิารวชิาการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัรปูใหม่

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 จัดกจิกรรม
โครงการ “IT
Showcase 2022”
ระหวา่งวนัที� 28
กมุภาพันธ ์และวนั
ที� 1 มนีาคม 2565
เวลา 08.30 ... อา่น

ตอ่

- -

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21 ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 80 100 ไดจั้ดกจิกรรมเสรมิ
ทกัษะการเรยีนรู ้
และการใชช้วีติใน
มหาวทิยาลยั
สําหรับนักศกึษาชั �น
ปีที� 1 ปีการศกึษา
... อา่นตอ่

- -

- รอ้ยละของนักศกึษามทีกัษะที�ดใีน
การเป็นนวตักรหรอืนักวจัิย

รอ้ยละ 2 2 100 นักศกึษามทีกัษะใน
การพัฒนาโครงงาน
ดา้นดจิทิลั ซึ�ง
สนับสนุนการเป็น
นวตักร จํานวน 114
คน จากทั �งหมด
144 คน ... อา่นตอ่

- -

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- นักศกึษามทีกัษะที�พงึประสงคใ์น
ศตวรรษที� 21 ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 50 130 260 ไตรมาสที� 1 1.1
สํานักงานคณบดี
สํานักวชิา
วศิวกรรมศาสตร ์จัด
กจิกรรมโครงการ
E-SPORT ROV
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ENGEEERING
TOUR ... อา่นตอ่

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที� 1 ดําเนนิ
กจิกรรมของ
โครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิ
สรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21 ตาม
แผนเรยีบรอ้ย ...
อา่นตอ่

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาแพทยศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- นักศกึษาแพทยไ์ดค้วามรูแ้ละเรยีนรู ้
จากประสบการณต์รง (Life skill and
career skill)

ระดบั 3 3 100 เดมิ มแีผนดําเนนิ
การจัดโครงการ
หมอ มทส.อาสา
ในไตรมาสที� 3 แต่
เนื�องเหตกุารณก์าร
แพรเ่ชื�อโควดิ-19 ย
... อา่นตอ่

เหตกุารณก์ารแพร่
เชื�อโควดิ-19 ที�ยงั
ตอ้งเฝ้าระวงัความ
เสี�ยงตอ่ไป

ป้องกนัและเฝ้า
ระวงัความเสี�ยง
ตามแนวทางของ
ระบบสาธารณสขุ

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21 ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 80 100 สรปุผลการดําเนนิ
งานการพัฒนา
นักศกึษาใหม้ทีกัษะ
ในศตวรรษที� 21
ดงันี� รอ้ยละความ
พงึพอใจของผูใ้ช ้
บณัฑติด ้... อา่นตอ่

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 ดําเนนิกจิกรรมเพื�อ
พัฒนานักศกึษาได ้
ตามขั �นตอนที�
กําหนด ตั �งแตข่ั �น
ตอนที� 1-4 และมี
ผลการดําเนนิงาน
ดงันี� ... อา่นตอ่

งบประมาณที�ไดรั้บ
จัดสรรเพิ�มเตมิใน
ระดบับณัฑติศกึษา
มสีดัสว่นนอ้ย
ประกอบกบั
สถานการณ์
COVID-19 ทําให ้
สาขา ... อา่นตอ่

การวางแผนเพื�อจัด
สมัมนาระดบั
บณัฑติศกึษา กรณี
ที�เชญิผูเ้ชี�ยวชาญ
มาบรรยายพเิศษ
สาขาวชิาที�ไดรั้บ
งบประมา ... อา่นตอ่

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาสาธารณสขุศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1 วางแผน
กจิกรรม และ
กําหนดผูรั้บผดิชอบ
แตม่กีารเลื�อนการ
จัด กจิกรรมพัฒนา
นักศกึษาตามคา่
นยิมสํานักว ... อา่น

ตอ่

ไตรมาส 1 มกีาร
เลื�อนการจัด
กจิกรรมในไตรมาส
1 ไปไตรมาส 2

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 83.99 104.99 -

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 100 100 100 จัดกจิกรรม
ประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรให ้
นักศกึษาชั �นปีที� 1
สําหรับการเลอืก
สาขาวชิาใน 3
สาขาวชิา ผา่น
ระบบออน ... อา่นตอ่
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 0 0
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- จํานวนนักศกึษาที�เขา้รว่มกจิกรรมเสรมิ
สรา้งทกัษะแหง่ศตวรรษที� 21

คน 243 954 392.59 - กําหนดจัด
กจิกรรมในไตรมาส
2 - เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน - ...
อา่นตอ่

- เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน

-- เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึสง่ผล
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมไดต้าม
แผน - ไดดํ้าเนนิ
การตามแผน - ไตร
มา ... อา่นตอ่

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 - กําหนดจัด
กจิกรรมในไตรมาส
2 - เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน - ...
อา่นตอ่

- เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน

- เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึสง่ผล
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมไดต้าม
แผน - ไตรมาส 3
ไดดํ้าเนนิการตาม
แผน ... อา่นตอ่

- จํานวนนักศกึษาที�เขา้รว่มกจิกรรมเสรมิ
สรา้งการเรยีนรูร้องรับการประกอบอาชพี
ในอนาคต

คน 200 904 452 กําหนดจัดกจิกรรม
ในไตรมาส 3 -
สาขาวชิา
วทิยาศาสตรก์าร
กฬีา ไดนํ้า
นักศกึษาดงูาน ณ
สถานประกอบการ
เพื�อพัฒนาศ ... อา่น

ตอ่

- เนื�องจาก
สถานการณ ์Covid-
19 จงึสง่ผลใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ไดต้ามแผน

- เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึสง่ผล
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมไดต้าม
แผน - ไตรมาส 3
ไดดํ้าเนนิการตาม
แผน

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 1010000 - สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21 ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 80 100 สรปุผลการดําเนนิ
งานการพัฒนา
นักศกึษาใหม้ทีกัษะ
ในศตวรรษที� 21
ดงันี� รอ้ยละความ
พงึพอใจของผูใ้ช ้
บณัฑติด ้... อา่นตอ่

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 ดําเนนิกจิกรรมเพื�อ
พัฒนานักศกึษาได ้
ตามขั �นตอนที�
กําหนด ตั �งแตข่ั �น
ตอนที� 1-4 และมี
ผลการดําเนนิงาน
ดงันี� ... อา่นตอ่

งบประมาณที�ไดรั้บ
จัดสรรเพิ�มเตมิใน
ระดบับณัฑติศกึษา
มสีดัสว่นนอ้ย
ประกอบกบั
สถานการณ์
COVID-19 ทําให ้
สาขา ... อา่นตอ่

การวางแผนเพื�อจัด
สมัมนาระดบั
บณัฑติศกึษา กรณี
ที�เชญิผูเ้ชี�ยวชาญ
มาบรรยายพเิศษ
สาขาวชิาที�ไดรั้บ
งบประมา ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 1020000 - สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- นักศกึษามทีกัษะที�พงึประสงคใ์น
ศตวรรษที� 21 ตามเกณฑท์ี�มหาวทิยาลยั
กําหนด

รอ้ยละ 50 130 260 ไตรมาสที� 1 1.1
สํานักงานคณบดี
สํานักวชิา
วศิวกรรมศาสตร ์จัด
กจิกรรมโครงการ
E-SPORT ROV
ENGEEERING
TOUR ... อา่นตอ่

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที� 1 ดําเนนิ
กจิกรรมของ
โครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิ
สรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21 ตาม
แผนเรยีบรอ้ย ...
อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 1070000 - สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 100 100 100 จัดกจิกรรม
ประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรให ้
นักศกึษาชั �นปีที� 1
สําหรับการเลอืก
สาขาวชิาใน 3
สาขาวชิา ผา่น
ระบบออน ... อา่นตอ่

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 0 0

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 1030000 - สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาแพทยศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- นักศกึษาแพทยไ์ดค้วามรูแ้ละเรยีนรู ้
จากประสบการณต์รง (Life skill and
career skill)

ระดบั 3 3 100 เดมิ มแีผนดําเนนิ
การจัดโครงการ
หมอ มทส.อาสา
ในไตรมาสที� 3 แต่
เนื�องเหตกุารณก์าร
แพรเ่ชื�อโควดิ-19 ย
... อา่นตอ่

เหตกุารณก์ารแพร่
เชื�อโควดิ-19 ที�ยงั
ตอ้งเฝ้าระวงัความ
เสี�ยงตอ่ไป

ป้องกนัและเฝ้า
ระวงัความเสี�ยงตาม
แนวทางของระบบ
สาธารณสขุ

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 1060000 - สํานักวชิาแพทยศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที� 1 : แตง่
ตั �งคณะกรรมการ
เพื�อดําเนนิการและ
กํากบัดแูลการเบกิ
จา่ยงบประมาณ
โดยมอบเป็นคณะ
กรรมการการ ... อา่น

ตอ่

- -

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 85.87 107.34 ไตรมาสที� 1 : ไดม้ี
การใหค้วามรูใ้น
เรื�องการพัฒนา
ทกัษะการแกปั้ญหา
ที�ซบัซอ้น
(Complex
problem solving s
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 1080000 - สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 6 120 ไดเ้ลื�อนกําหนดการ
จากไตรมาสที� 3
เป็นไตรมาสที� 4 ซึ�ง
ตรงกบัชว่งเปิดภาค
การศกึษา ไดจั้ด
กจิกรรมการอบ
รมเช ... อา่นตอ่

- กําหนดการคลาด
เคลื�อนเล็กนอ้ย
ทําใหก้จิกรรมทบั
ซอ้นกนั - สถานที�
เป็นหอ้งคอ่นขา้ง
เล็ก ทําใหป้รับ
เปลี�ยนร ... อา่นตอ่

- ควบคมุเวลาให ้
กระชบัยิ�งขึ�น - จัด
หอ้งเตรยีมสถานที�
ใหม้คีวามพรอ้ม
มากขึ�น

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 1090000 - สํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร์

 

46

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSystem/managePage
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/budgetDetails/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/pbmAddContinueProject/2114
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/user/changePassword
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/logout
javascript:void(0);


9/12/65 11:20 รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail/2098 1/2

© Copy right 2013. MIS+Plan @Suranaree University of technology

adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาสาธารณสขุศาสตร์

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1 วางแผน
กจิกรรม และ
กําหนดผูรั้บผดิชอบ
แตม่กีารเลื�อนการ
จัด กจิกรรมพัฒนา
นักศกึษาตามคา่
นยิมสํานักว ... อา่น

ตอ่

ไตรมาส 1 มกีาร
เลื�อนการจัด
กจิกรรมในไตรมาส
1 ไปไตรมาส 2

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 83.99 104.99 -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 1100000 - สํานักวชิาสาธารณสขุศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โครงการจัดรปูแบบการบรหิารวชิาการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัรปูใหม่

เป้าหมาย : การพัฒนานักศกึษาใหม้ทีกัษะในศตวรรษที� 21 (5 ดา้น)

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
นักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะแหง่
ศตวรรษที� 21

คะแนน 5 5 100 จัดกจิกรรมโครงการ
“IT Showcase
2022” ระหวา่งวนัที�
28 กมุภาพันธ ์และ
วนัที� 1 มนีาคม
2565 เวลา 08.30
... อา่นตอ่

- -

- นักศกึษาผา่นการประเมนิทกัษะที�พงึ
ประสงคใ์นศตวรรษที� 21 ตามเกณฑท์ี�
มหาวทิยาลยักําหนด

รอ้ยละ 80 80 100 ไดจั้ดกจิกรรมเสรมิ
ทกัษะการเรยีนรู ้
และการใชช้วีติใน
มหาวทิยาลยั
สําหรับนักศกึษาชั �น
ปีที� 1 ปีการศกึษา
... อา่นตอ่

- -

- รอ้ยละของนักศกึษามทีกัษะที�ดใีนการ
เป็นนวตักรหรอืนักวจัิย

รอ้ยละ 2 2 100 นักศกึษามทีกัษะใน
การพัฒนาโครงงาน
ดา้นดจิทิลั ซึ�ง
สนับสนุนการเป็น
นวตักร จํานวน 114
คน จากทั �งหมด
144 คน ... อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701014 - โครงการพัฒนานักศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 9000600 - โครงการจัดรปูแบบการบรหิารวชิาการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัรปูใหม่
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (International
standard).

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย์

เป้าหมาย : เตรยีมความพรอ้มใหก้บัอาจารยท์ั �งในดา้นของศกัยภาพในการทําวจัิย การใชส้ื�อการสอนภาษาองักฤษ เพื�อกา้วเขา้สูอ่าเซยีนและระดบัสากล

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาความ
สามารถของอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล (International
Standard)

คะแนน 5 5 100 -ทําแผนงบ
ประมาณคา่ใช ้�จา่ย
ตามปรากฎใน PBM
และเริ�มตน้จัด
กจิกรรมอบรม
STARS 2021
ระหวา่งวนัที� 22-26
พฤศ ... อา่นตอ่

คณาจารยผ์ูร้ว่ม
โครงการมภีาระงาน
มากขึ�น ทําใหไ้มม่ี
เวลาในการพัฒนา
RAP

ตดิตาม/สอบถาม
ความคบืหนา้เป็น
ระยะ ๆ

- บคุลากรมหาวทิยาลยัที�ไดรั้บการ
รับรองวทิยฐานะดา้นการสอนตามกรอบ
มาตรฐานวชิาชพีดา้นการสอน UKPSF
ตั �งแตร่ะดบั AFHEA ขึ�นไป

คน 20 35 175 มคีณาจารยไ์ด ้
รับรองวทิยฐานะ
จํานวนรวม 7 ทา่น
แบง่เป็น - ระดบั
SFHEA จํานวน 3
ทา่น ไดแ้ก่
รศ.ดร.สรุนิทร ...
อา่นตอ่

จํานวนคณาจารยพ์ี�
เลี�ยงในแตล่ะสาขา
วชิาไมเ่พยีงพอ

ใชค้ณาจารยจ์าก
สาขาวชิาที�มคีวาม
ใกลเ้คยีงกนั

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701012 - โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (International standard).

หนว่ยงาน : 0021400 - สถานพัฒนาคณาจารย์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุอาคารหอพักนักศกึษา (หอพักสรุนเิวศ 2)-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักสรุนเิวศ 2

- การปรับปรงุซอ่มแซมหอพักสรุนเิวศ 2
แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 78 78 1.ไดดํ้าเนนิการจัด
ทํารายละเอยีดตาม
ระเบยีบพัสด ุสง่
สว่นพัสดดํุาเนนิการ
จัดจา้งตอ่ไป
เรยีบรอ้ยแลว้
2.มหาวทิ ... อา่นตอ่

เนื�องจากหอพักสรุ
นเิวศ 2 เป็นหอพัก
แบบ 3 ชั �นใตถ้นุ
โลง่ และมสีภาพ
ปัญหาที�แตกตา่ง
จากหอพัก7-12 ที�
เป็นหอ ... อา่นตอ่

ไดจั้ดทํารายละ
เอยีดอื�นๆ ตาม
ระเบยีบพัสดใุห ้
เรยีบรอ้ย

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701010 - โครงการปรับปรงุอาคารหอพักนักศกึษา (หอพักสรุนเิวศ 2)-

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุอาคารหอพักนักศกึษา (หอพักสรุนเิวศ 1)-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักสรุนเิวศ 1

- การปรับปรงุซอ่มแซมหอพักสรุนเิวศ 1
แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 65 65 1.ไดดํ้าเนนิการจัด
ทํารายละเอยีดตาม
ระเบยีบพัสด ุสง่
สว่นพัสดดํุาเนนิการ
จัดจา้งตอ่ไป
เรยีบรอ้ยแลว้
2.มหาวทิ ... อา่นตอ่

1.เนื�องจากหอพัก
สรุนเิวศ 1 เป็น
หอพักแบบ 3 ชั �น
ใตถ้นุโลง่ และมี
สภาพปัญหาที�แตก
ตา่งจากหอพัก7-12
ที�เป็น ... อา่นตอ่

จัดเตรยีมทํารายละ
เอยีดอื�นๆตาม
ระเบยีบพัสด ุให ้
เรยีบรอ้ย

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701011 - โครงการปรับปรงุอาคารหอพักนักศกึษา (หอพักสรุนเิวศ 1)-

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการประชาสมัพันธเ์ชงิรกุเพื�อการรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตร-ี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยบ์รกิารการศกึษา

เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- รอ้ยละของจํานวนผูส้มคัรที�เพิ�มขึ�น
จากการจัดกจิกรรมประชาสมัพันธเ์ชงิ
รกุ

รอ้ยละ 5 9 180 จํานวนผูส้มคัรรอบ
1/1 Portfolio ปีการ
ศกึษา 2565 =
3943 คน เพมิขึ�น
จากรอบ1/1
Portfolio ปีการ
ศกึษา 2564 ... อา่น

ตอ่

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้า
หมายของมหาวทิยาลยั

คน 3,400 6,514 191.59 ไตรมาส 1 ดําเนนิ
การคดัเลอืก
นักศกึษา รอบ 1
Portfolio ปีการ
ศกึษา 2565
ไตรมาสที� 2 ผูท้ี�
ผา่นการคดัล ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701015 - โครงการประชาสมัพันธเ์ชงิรกุเพื�อการรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตร-ี

หนว่ยงาน : 3030000 - ศนูยบ์รกิารการศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการจัดการเรยีนการสอนรองรับการเปลี�ยนผา่นการศกึษาในชว่งวยัมธัยมศกึษาตอนปลายสูช่ว่ง
วยัมหาวทิยาลยั

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : ระบบการศกึษาตอ่เนื�อง (Continuing Education) รองรับการศกึษาในแตล่ะชว่งวยั และการศกึษาไรพ้รมแดน (Borderless Education)

- ระบบรองรับการเปลี�ยนผา่นการศกึษา
ในชว่งวยัมธัยมศกึษาตอนปลายสูช่ว่ง
วยัมหาวทิยาลยั

ระบบ 1 2 200 - ไตรมาส 1 มรีะบบ
SUTSci.com แบบ
ออนไลน ์จํานวนผู ้
เขา้รว่ม 213 คน/
วชิา - ไตรมาส 4 มี
ระบบ http://scie
... อา่นตอ่

- จํานวนมนัีกเรยีนที�เขา้รว่มสอบ (AP-
Test)

ที�นั�งสอบ 450 3,220 715.56 - โครงการจัดสอบ
วดัระดบัความ
สามารถ (Advance
Placement Test)
ทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์ระดบั
ปรญิญ ... อา่นตอ่

เนื�องจากจัดในรปู
แบบออนไลนเ์ป็น
ครั �งแรก โดยรับ
สมคัรนักเรยีนชั �น
ม.6 เทา่นั�น และ
ไมม่รีางวลั จงึ
ทําใหจํ้า ... อา่นตอ่

- สํานักวชิา
วทิยาศาสตร ์ได ้
ดําเนนิการจัดสอบ
วดัระดบัความ
สามารถ (Advance
Placement Test)
ทางดา้นวทิยา
ศาสต ... อา่นตอ่

- จํานวนนักศกึษาที�ใชผ้ลการเรยีน
ออนไลนล์ว่งหนา้

คน 60 60 100 - (กําหนดเรยีน 1
ม.ีค. – 26
ม.ิย.2565) - รอผล
การสอบ เนื�องจาก
เรยีนวนัที� 28
ม.ีค.-26 ม.ิย. 2565
สอบ ... อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701019 - โครงการจัดการเรยีนการสอนรองรับการเปลี�ยนผา่นการศกึษาในชว่งวยัมธัยมศกึษาตอนปลายสูช่ว่งวยัมหาวทิยาลยั

หนว่ยงาน : 1010000 - สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการกอ่สรา้งกลุม่อาคารหอพักและอาคารบรกิาร-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : กอ่สรา้งกลุม่อาคารหอพักและอาคารบรกิาร

- การกอ่สรา้งกลุม่อาคารหอพักและ
อาคารบรกิารแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 26 26 1.ผูรั้บจา้งไดเ้ขา้
ทําการปรับพื�นที�
กอ่สรา้ง นําเสนอ
แผนงานตอ่คณะ
กรรมการตรวจการ
จา้งครั �งที� 1 เพื�ออนุ
ม ั... อา่นตอ่

1.ความพรอ้มใน
การเซน็ตส์ญัญา
ของผูรั้บจา้ง 2.การ
ดําเนนิการในราย
ละเอยีดตอ้งใช ้
เวลาในการ
วเิคราะหผ์ล 3.งา ...

อา่นตอ่

1.ผุูรั้บจา้งมกีารเตรี
ยมขอ้มลูเพื�อเสนอ
พจิารณาอนุมตัลิว่ง
หนา้สามารถตดัสนิ
ใจไดร้วดเร็วขึ�น 2.
กําหนดปร ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701009 - โครงการกอ่สรา้งกลุม่อาคารหอพักและอาคารบรกิาร-

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานสนับสนุนดา้นการใหบ้รกิารเครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย : ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- ระดบัความสําเร็จของการใหบ้รกิารดา้น
เครื�องมอืวทิยาศาสตร์

คะแนน 5 5 100 1.ประชมุรว่มกบั
ฝ่ายเกี�ยวกบัขั �น
ตอนการดําเนนิงาน
แนวปฏบิตั ิการ
จัดหาครภุณัฑ์
วทิยาศาสตรพ์รอ้ม
กบัทําแผนกา ...

อา่นตอ่

- ระดบัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
หอ้งปฏบิตักิาร

ระดบั 4 4.3 107.5 -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.7 Strengthen R&D Ecosystem

งาน/โครงการ : 3807005 - งานสนับสนุนดา้นการใหบ้รกิารเครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หนว่ยงาน : 3020000 - ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานวจัิยและพัฒนา

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

- จํานวนผลงานวจัิยและพัฒนาที�ไดรั้บ
การตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทาง
วชิาการในระดบันานาชาต ิ(Q1)

เรื�อง 300 300 100 - วารสารที�อยูใ่น
Q1

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.3 Research Facilitator

งาน/โครงการ : 3803001 - งานวจัิยและพัฒนา

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสรา้งระบบนักวจัิยพี�เลี�ยง (Research Brotherhood Program).

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สนับสนุนคลสัเตอรด์า้นงานวจัิย ที�มกีารบรหิารบคุลากรวจัิยในระบบ Research Brotherhood Program เพื�อเพิ�มจํานวนนักวจัิย และพัฒนา
ศกัยภาพนักวจัิยของมหาวทิยาลยั

- จํานวนนักวจัิยรุน่ใหมท่ี�มศีกัยภาพสงูมา
รว่มงานกบั มทส.

คน 10 12 120 ไตรมาสที� 1 ทนุ
Research
Brotherhood
จํานวน 1 ทนุ
ไตรมาสที� 2 ทนุ
Research
Brotherhood
จํานวน 4 ทนุ ... อา่น

ตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.4 Support for Big Research Project

งาน/โครงการ : 3804001 - โครงการสรา้งระบบนักวจัิยพี�เลี�ยง (Research Brotherhood Program).

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา

 

57

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSystem/managePage
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/budgetDetails/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/pbmAddContinueProject/2089
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/user/changePassword
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/logout
javascript:void(0);


9/12/65 13:10 รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail/2104 1/2

© Copy right 2013. MIS+Plan @Suranaree University of technology

adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสรา้งความเป็นเลศิทางการวจัิยฟิสกิส.์

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : ความเป็นเลศิทางการวจัิยฟิสกิส์

- งานวจัิยที�มศีกัยภาพจากสถานรว่ม
วจัิย มทส.-นาโนเทค-สซ. และงาน
วจัิยที�เกดิจากนักวจัิยรุน่ใหม่

เรื�อง 10 10 100 1.
Hydrodeoxygenation
of palm oil to green
diesel products on
mixed-phase nickel
phosphides 2022 2.
... อา่นตอ่

- นักวจัิยตา่งประเทศ (inbound) คน 6 11 183.33 - Prof. Tobias จาก
Tuebingen,
Germany เดนิทางมา
ปฏบิตังิานวจัิย ณ
มทส - Prof. Tanaka
และ Prof. Tamuko ...

อา่นตอ่

- นักวจัิย มทส. ไปตา่งประเทศ
(outbound)

คน 6 11 183.33 -คณาจารย ์1 คน เดนิ
ทางไปปฏบิตังิานวจัิย
ณ PSI
สวสิเซอรแ์ลนด์
-คณาจารย ์4 คน เดนิ
ทางไปปฏบิตังิานวจัิ ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.4 Support for Big Research Project

งาน/โครงการ : 3804003 - โครงการสรา้งความเป็นเลศิทางการวจัิยฟิสกิส.์

หนว่ยงาน : 1010000 - สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสนับสนุนใหม้นัีกวจัิยเต็มเวลา (Full-Time Researchers) เพื�อการวจัิยที�เป็นเลศิ.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สนับสนุนใหม้ ีFull-Time Researchers เพื�อสนับสนุนงานวจัิยของ CoE ที�มศีกัยภาพ โดยสรา้ง Full-Time Researchers จากนักศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา จาก Honor-Program เพื�อทํางานใน CoE

- จํานวนนักวจัิยเต็มเวลา คน 100 105 105 ไตรมาส 1 = 103
ไตรมาส 2 = 0
ไตรมาส 3= 0
ไตรมาส 4= 2

- จํานวนนักวจัิยลด
ลงเนื�องจากนักวจัิย
สิ�นสดุสญัญา(ไม่
ตอ่สญัญา)/ลาออก
- ในปีงบประมาณ
2565 ระงับการจัดส
... อา่นตอ่

*งบประมาณกลาง
ปี 2565 จัดสรรทนุ
นักวจัิยเต็มเวลา
จํานวน 20 คน/ทนุ
เริ�มงาน 1
กรกฎาคม 2565

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.1 Attracting Talent Researcher

งาน/โครงการ : 3801001 - โครงการสนับสนุนใหม้นัีกวจัิยเต็มเวลา (Full-Time Researchers) เพื�อการวจัิยที�เป็นเลศิ.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสนับสนุนเงนิสมทบโครงการวจัิยที�ไดรั้บจากแหลง่ทนุภายนอก.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สง่เสรมิงานวจัิยเพื�อการแกปั้ญหาของประเทศ และตรงตอ่ความตอ้งการของอตุสาหกรรมของพื�นที�และประชาชน

- งบประมาณดา้นการวจัิยจากแหลง่ทนุ
ภายนอกทั �งภาครัฐ ภาคเอกชนและตา่ง
ประเทศ

ลา้นบาท 6.7 6.43 95.97 โครงการสนับสนุน
เงนิสมทบโครงการ
วจัิยที�ไดรั้บจาก
แหลง่ทนุภายนอก
จํานวน 16
โครงการ

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.3 Research Facilitator

งาน/โครงการ : 3803001 - โครงการสนับสนุนเงนิสมทบโครงการวจัิยที�ไดรั้บจากแหลง่ทนุภายนอก.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสนับสนุนการจัดตั �งศนูยว์จัิย (Research Center) เพื�อแกปั้ญหาของประเทศและปัญหา
ของพื�นที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สนับสนุน CoE ใหทํ้าการวจัิยเพื�อประโยชนท์างพาณชิยผ์า่นกระบวนการสรา้งระบบธรุกจิขึ�นใหมใ่น CoE ผา่นกระบวนการ R&D Spinoff

- จํานวนโครงการวจัิยภายใตค้ลสัเตอร์
วจัิยแบบมุง่เป้า

โครงการ 5 16 320 ไตรมาสที� 2 จํานวน
6 โครงการ 1. การ
ขยายขนาด
กระบวนการผลติ
2,3-บวิเทนไดออล
สูร่ะดบั 300 ลติร
จากกากนํ�าตาล ...

อา่นตอ่

- -

- จํานวนโครงการวจัิยบรูณาการขนาด
ใหญข่องศนูยว์จัิยที�แกปั้ญหาและสรา้ง
ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม

โครงการ 25 28 112 ไตรมาสที� 1 จํานวน
5 โครงการ 1. การ
วเิคราะหแ์ละตรวจ
สอบหาคา่ความ
แตกตา่งทางคณุ
สมบตัไิดอเิล็กตรกิ
เพื�อออ ... อา่นตอ่

- -

- จํานวนความรว่มมอืดา้นการวจัิยกบัภาค
เอกชน ภาคอตุสาหกรรมชั �นนํา

แหง่ 25 28 112 ไตรมาสที� 1 จํานวน
4 แหง่ 1. บรษัิท
Nitto 2. บรษัิท สนิ
วารพัีฒนา จํากดั 3.
บรษัิทศรเีมฆ
คอรป์อเรชั�น ... อา่น

ตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.6 Multidisciplinary Research Group

งาน/โครงการ : 3806001 - โครงการสนับสนุนการจัดตั �งศนูยว์จัิย (Research Center) เพื�อแกปั้ญหาของประเทศและปัญหาของพื�นที�ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการยกระดบัวารสาร SUT Journal สูม่าตรฐานสากลเชงิรกุ.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : ยกระดบั SUT Journal ใหม้มีาตรฐานระดบัสากลโดยสรา้งความเขม้แข็งและพัฒนาทมีบรหิารจัดการ

- การอา้งองิบทความตพีมิพใ์นวารสาร
เทคโนโลยสีรุนารใีนฐานขอ้มลูระดบั
สากล Scopus

ครั �ง 200 250 125 มกีารอา้งองิ
บทความตพีมิพใ์น
วารสารเทคโนโลยี
สรุนารใีนฐานขอ้มลู
ระดบัสากล Scopus
- ไตรมาสที� 1
จํานวน 93 ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.3 Research Facilitator

งาน/โครงการ : 3803002 - โครงการยกระดบัวารสาร SUT Journal สูม่าตรฐานสากลเชงิรกุ.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการยกระดบัการตพีมิพผ์ลงานวจัิยคณุภาพสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร.ี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : โปรดระบเุป้าหมายโครงการยกระดบัการตพีมิพผ์ลงานวจัิยคณุภาพสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

- จํานวนทนุวจัิยเพื�อรับสทิธบิตัรหรอืตี
พมิพผ์ลงานในวารสารระดบันานาชาต/ิ
Inbound/ Outbound

ทนุ 18 35 194.44 -ไตรมาส1 จํานวน
ทนุเพื�อรับสทิธบิตัร
หรอืตพีมิพผ์ลงาน
ในวารสารระดบั
นานาชาต ิ10 ทนุ
-ไตรมาส2 จํานวน
ทนุเพ ... อา่นตอ่

-ไตรมาสที� 3 ตํ�า
กวา่แผน แตผ่ลรวม
ทั �งปีคอื 29 ทนุ ซึ�ง
เกนิแผน

-ไตรมาสที� 3 มทีนุ
ที�อยูอ่ยูร่ะหวา่งรอ
ผลพจิารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ
ซึ�งจะเริ�มสญัญาใน
เดอืนกรกฎาคม จะ
ราย ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.3 Research Facilitator

งาน/โครงการ : 3803003 - โครงการยกระดบัการตพีมิพผ์ลงานวจัิยคณุภาพสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร.ี

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุหอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพพื�นฐานเพื�อใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยั
ทางชวีภาพตามพระราชบญัญัตเิชื�อโรคและพษิจากสตัว ์พ.ศ. 2558

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย : ปรับปรงุโครงสรา้งพื�นฐานดา้นการวจัิยและพัฒนาของมหาวทิยาลยัใหม้คีวามปลอดภยั และไดรั้บมาตรฐานการวจัิยในระดบัสากล

- ระดบัความสําเร็จของการปรับปรงุหอ้ง
ปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพพื�น
ฐาน

คะแนน 5 4 80 ไดดํ้าเนนิการ
พจิารณาผลการ
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์
สําหรับการประกวด
ราคาจา้งกอ่สรา้ง
ปรับปรงุหอ้งปฏบิตั ิ
กา ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.7 Strengthen R&D Ecosystem

งาน/โครงการ : 3807004 - โครงการปรับปรงุหอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพพื�นฐานเพื�อใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยัทางชวีภาพตามพ
ระราชบญัญัตเิชื�อโรคและพษิจากสตัว ์พ.ศ. 2558

หนว่ยงาน : 3020000 - ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุโรงประลองผลติภณัฑท์างวศิวกรรมขั �นสงู (Hitech Fabrication Laboratory)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย : เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของระบบนเิวศดา้นการวจัิยและพัฒนา เพื�อใหไ้ดม้าตรฐานและมกีารใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพื�นฐานอยา่งเต็มที�

- ระดบัความสําเร็จของการ ปรับปรงุโรง
ประลองผลติภณัฑท์างวศิวกรรมขั �นสงู
(Hitech Fabrication Laboratory)

คะแนน 5 3 60 แตง่ตั �งคณะ
กรรมการดําเนนิการ
โครงการปรับปรงุ
อาคารปฏบิตักิาร
วศิวกรรม
อากาศยานจํานวน
5 คณะ ไดแ้ก ่คณะ
กรรมกา ... อา่นตอ่

ผูรั้บจา้งเขา้ทํา
สญัญากบัสว่นพัสดุ

ศนูยเ์ครื�องมอืฯได ้
ดําเนนิการประสาน
งานกบัคณะ
กรรมการตรวจรับ
คณะผูค้วบคมุงาน
บรษัิทผูรั้บจา้ง
ดําเนนิการก ่... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.7 Strengthen R&D Ecosystem

งาน/โครงการ : 3807003 - โครงการปรับปรงุโรงประลองผลติภณัฑท์างวศิวกรรมขั �นสงู (Hitech Fabrication Laboratory)

หนว่ยงาน : 3020000 - ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการจัดตั �งศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาจากโบรอนจับยดึนวิตรอน (Boron Neutron Capture
Therapy)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาจากโบรอนจับยดึนวิตรอน

เป้าหมาย : สง่เสรมิการศกึษาวจัิยเพื�อการแกปั้ญหาของประเทศ (ระยะแรกเป็นการจัดเตรยีมโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อใหม้เีครื�องมอืและอปุกรณท์ี�มคีวาม
พรอ้มสําหรับการดําเนนิงานของศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาฯ เพื�อการรองรับการวจัิยในอนาคต)

- ระดบัความสําเร็จของการไดรั้บใบ
อนุญาตที�เกี�ยวขอ้งกบัการจัดตั �งสถาน
ประกอบการทางนวิเคลยีร ์(ยื�นเอกสาร
คําขอรับใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเครื�อง
ปฏกิรณน์วิเคลยีรว์จัิย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร)ี

คะแนน 5 4.5 90 จัดทําเอกสาร
ประกอบการยื�น
ขอรับใบอนุญาต
กอ่สรา้งสถาน
ประกอบการทาง
นวิเคลยีร์
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ฉ ... อา่นตอ่

1. เอกสารประกอบ
การยื�นขอรับใบ
อนุญาตกอ่สรา้งฯ มี
จํานวนมาก ตอ้ง
แสดงรายละเอยีด
ในเชงิเทคนคิ ที�
มทส. ตอ้งจ ... อา่น

ตอ่

- ประสานงานกบั
สํานักงานปรมาณู
เพื�อสนัต ิเพื�อทราบ
ละเอยีดขอ้กําหนด
อยา่งสมํ�าเสมอ -
ประสานงานกบั
CIAE ผ ู... อา่นตอ่

- รายงานวเิคราะหค์วามปลอดภยัเครื�อง
ปฏกิรณน์วิเคลยีรว์จัิย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี(ฉบบัเบื�องตน้) แลว้
เสร็จ

รอ้ยละ 100 100 100 1. รายงานวเิคราะห์
ความปลอดภยัฯ
แลว้เสร็จรอ้ยละ 89
2. จัดสง่รายงาน
วเิคราะหค์วาม
ปลอดภยัฯ และเอก
สารประก ... อา่นตอ่

1. การจัดทําขอ้มลู
รายละเอยีดเชงิ
เทคนคิ ตอ้งมรีาย
ละเอยีดที�เป็นไปตา
มกฏกระทรวงที�
กําหนด และ
มาตรฐานสากลที� ...
อา่นตอ่

- ประชมุกบั CIAE
ทกุเดอืน เพื�อขอ
ขอ้ทราบและ
สอบถามขอ้สงสยั -
ประสานงาน/
สอบถาม/หารอื
และจัดสง่รา่งเอกส
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.7 Strengthen R&D Ecosystem

งาน/โครงการ : 3807002 - โครงการจัดตั �งศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาจากโบรอนจับยดึนวิตรอน (Boron Neutron Capture Therapy)

หนว่ยงาน : 0021800 - ศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาจากโบรอนจับยดึนวิตรอน
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการความรว่มมอื มทส. – JUNO.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : มกีารบรูณาการการวจัิยรว่มกบันักวจัิยเพื�อผลติผลานวจัิย

- จํานวนมหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มผีล
งานตพีมิพร์ว่มกบั มทส.

สถาบนั 77 77 100 -

- งานวจัิยที�มศีกัยภาพ เรื�อง 4 7 175 1.Radioactivity
control strategy
for the JUNO
detector
Abusleme, A.,
Adam, T., Ahmad,
S., (...), Zong ...

อา่นตอ่

- นักวจัิย มทส. ไปตา่งประเทศ
(outbound)

คน 2 2 100 ไมม่นัีกวจัิยเดนิทาง
ไปตา่งประเทศ
เนื�องจาก
สถานการณโ์ควดิ
19 และไมไ่ดใ้ชง้บ
ประมาณในสว่นที�
ไดรั้บจัดสรร ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 4.4 Support for Big Research Project

งาน/โครงการ : 3804006 - โครงการความรว่มมอื มทส. – JUNO.

หนว่ยงาน : 1010000 - สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งาน สง่เสรมิและพัฒนากจิกรรมนักศกึษาในศตวรรษที� 21

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : สว่นกจิการนักศกึษา

- จํานวนกจิกรรมที�สนับสนุนและเสรมิ
สรา้งคณุลกัษณะ ที�พงึประสงคด์า้น
ความเป็นผูป้ระกอบการใหก้บันักศกึษา

กจิรรม 12 12 100 ไตรมาส 4 1.จัด
กจิกรรมวนัที�30-31
กรกฏาคม 2565
สถานที�จัดกจิกรรม
หอพักสรนุเิวศ 3-
13, 15, 16 และ 18
มนี ... อา่นตอ่

ไมม่ี ปรับแผนจัด
กจิกรรมให ้
สอดคลอ้งกบัที�
มหาวทิยาลยั
กําหนด

- จํานวนนักศกึษาที�เขา้รว่มกจิกรรม
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะ ที�พงึประสงค์
ดา้นความเป็นผูป้ระกอบการใหก้บั
นักศกึษา

รอ้ยละ
(ของกลุม่
เป้าหมาย)

80 90 112.5 ไตรมาส 4
1.โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักศกึษา
พกิาร การเป็นผู ้
ประกอบการ และ
ศกึษาดงูานดา้น
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพ ี... อา่นตอ่

ไมม่ี ปรับแผนจัด
กจิกรรมให ้
สอดคลอ้งกบัที�
มหาวทิยาลยั
กําหนด

- จํานวนกจิกรรมที�เสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติใหก้บันักศกึษา

กจิกรรม 38 43 113.16 ไตรมาส 4
1.1.กจิกรรมคา่ย
เยาวชนศลิป
วฒันธรรม (ดนตรี
สากล) วนัที�20-27
ก.ค.65 ณ อาคารสุ
รพลากฬีาสถาน
มทส. ... อา่นตอ่

ไมม่ี ไมม่ี

- จํานวนนักศกึษาที�เขา้รว่มกจิกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ใหก้บันักศกึษา

รอ้ยละ
(ของกลุม่
เป้าหมาย)

80 95.5 119.38 รายละเอยีดกจิกรรม
ตามรายงาน จํานวน
กจิกรรมที�เสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ(KR)

ไมม่ี ไมม่ี

- จํานวนกจิกรรมที�พัฒนาใหนั้กศกึษา
ไดต้ระหนักถงึคณุคา่ของศลิป
วฒันธรรม

กจิกรรม 4 8 200 1.1.จัดการแสดง
บรรเลงดนตรไีทย
วงคําหอม กจิกรรม
ทําบญุตกับาตรใน
วนัวสิาขบชูา 15
พฤษภาคม 65 ณ
อาคารเฉลมิพระเ ...
อา่นตอ่

ไมม่ี ไมม่ี

- รอ้ยละของนักศกึษาทนุระดบัปรญิญา
ตร ีที�มกีารชว่ยสอนทบทวนรายวชิาให ้
กบัศนูยก์ารเรยีนรู ้หอพักนักศกึษา
มทส.

รอ้ยละ 25 25 100 นักศกึษาที�ชว่ยสอน
ทบทวนภาค
1/2565 ม ี12 คน
เป็น นศ.ทนุ
เฉลมิพระเกยีรต ิ84
พรรษา 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 25 ...

อา่นตอ่

- รอ้ยละของนักศกึษาทนุระดบัปรญิญา
ตร ีที�มกีารรักษาสถานภาพทนุไดจ้น
สําเร็จการศกึษา

รอ้ยละ 80 74.6 93.25 รุน่ปีการศกึษา
2561 นศ.ทนุ
เฉลมิพระเกยีรต ิ84
พรรษา ม ี84 คน
และ ทนุมทส.ศกัย

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 5.7 Strengthen Entrepreneurship Development Platform

งาน/โครงการ : 4007002 - งาน สง่เสรมิและพัฒนากจิกรรมนักศกึษาในศตวรรษที� 21

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

บณัฑติ ม ี42 คน
รวม 1 ... อา่นตอ่

- รอ้ยละของนักศกึษาทนุระดบัปรญิญา
ตร ีที�ไดรั้บเกยีรตนิยิมเมื�อสําเร็จการ
ศกึษา

รอ้ยละ 75 53.19 70.92 รุน่ปีการศกึษา
2561 นศ.ทนุ
เฉลมิพระเกยีรต ิ84
พรรษา ม ี84 คน
ไดเ้กยีรตนิยิม 38
คน และ ทุ
นมทส.ศกัยบณั ...

อา่นตอ่
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โครงการจัดตั �งสถานพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการสําหรับนักศกึษา

เป้าหมาย : มกีารพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรมสําหรับทกุภาคสว่นในของมหาวทิยาลยั (Entrepreneurship & Innovation for All)

- รอ้ยละของนักศกึษาที�เขา้ไดรั้บการ
พัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการ

รอ้ยละ 30 59.11 197.03 ไตรมาส 1 -
มหาวทิยาลยัให ้
จัดการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน์
ทําใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมไดอ้ยา่ง
เต็มประสทิธภิาพ ...
อา่นตอ่

- รอ้ยละของอาจารย ์นักวจัิย และ
บคุลากรที�ไดรั้บการพัฒนาความเป็นผู ้
ประกอบการ

รอ้ยละ 10 15.35 153.5 ไตรมาส 1 -
มหาวทิยาลยัให ้
จัดการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน์
ทําใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมไดอ้ยา่ง
เต็มประสทิธภิาพ ...
อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 5.7 Strengthen Entrepreneurship Development Platform

งาน/โครงการ : 4007001 - โครงการสง่เสรมิและพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม

หนว่ยงาน : 0022000 - โครงการจัดตั �งสถานพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการสําหรับนักศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนากรอบการประเมนิทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โครงการจัดตั �งสถานพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการสําหรับนักศกึษา

เป้าหมาย : มกีรอบสมรรถนะและแนวทางการประเมนิดา้นความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรมสําหรับนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- กรอบและแนวทางการประเมนิ
สมรรถนะดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ
และนวตักรรม

รอ้ยละ 100 90 90 ไตรมาส 1 - ไดจั้ด
ตั �งคณะทํางาน เพื�อ
กําหนดกรอบการ
ดําเนนิงาน และ
วางแผนการดําเนนิ
งานในกจิกรรมยอ่ย
ตา่งๆ โดยม ... อา่น

ตอ่

- ระบบสารสนเทศเพื�อจัดเกบ็และประ
เมนิสรรมถนะดา้นความเป็นผูป้ระกอบ
การและนวตักรรม

รอ้ยละ 100 90 90 ไตรมาส 1 - ไดจั้ด
ตั �งคณะทํางาน เพื�อ
กําหนดกรอบการ
ดําเนนิงาน และ
วางแผนการดําเนนิ
งานในกจิกรรมยอ่ย
ตา่งๆ โดยจ ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 5.7 Strengthen Entrepreneurship Development Platform

งาน/โครงการ : 4007002 - โครงการพัฒนากรอบการประเมนิทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม.

หนว่ยงาน : 0022000 - โครงการจัดตั �งสถานพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการสําหรับนักศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุนโยบายและระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : เทคโนธานี

เป้าหมาย : มกีารสดัสว่นรายไดจ้ากการนําผลงาน วจัิยและทรัพยส์นิทางปัญญาไปใชป้ระโยชนเ์พิ�มขึ�น

- นโยบายและระบบสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยส์นิทางปัญญา

รอ้ยละ 100 135 135 กําลงัดําเนนิการ
ปรับปรงุโครงสรา้ง
เพื�อใหส้อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบั
การดําเนนิงานดา้น
ทรัพยส์นิทาง
ปัญญา

การกําหนด
นโยบายตอ้ง
สอดคลอ้งกบั พรบ
การใชป้ระโยชน์
ซึ�งยงัมกีารประชมุ
อยา่งตอ่เนื�องและ
ยงัไมแ่ลว้เสร็จ

- จํานวน Investment Holding
Company

บรษัิท 10 9 90 อยูใ่นขั �นสง่หนังสอื
เพื�อพจิารณา

เนื�องจากตอ้งอาศยั
ระเบยีบและการ
พจิารณาอนุมตัิ
ความเห็นชอบเป็น
เวลานานและมี
ขอ้คดิเห็นที�ยงัไม่
ตกผลกึทําให ...

อา่นตอ่

- เพิ�มรายไดจ้ากทรัพยส์นิทางปัญญา ลา้นบาท 4 6.14 153.5 1. บรหิารจัดการ
ทรัพยส์นิทาง
ปัญญาไมเ้ชงิ
วศิวกรรมสมรรถนะ
สงู ใหก้บับรษัิท
เวลิด์ ออฟ เนเจ
อรัล เทรดดิ�ง จ ...

อา่นตอ่

*หมายเหต ุยอด
ประจําปี 2565 1. มี
การคา้งชาํระ
จํานวน 2,000,000
บาท ของโครงการ
ขยะเนื�องจากส
ถาณการณโ์ควดิจ
... อา่นตอ่

- จํานวนทรัพยส์นิทางปัญญาที�ยื�นขอรับ
ความคุม้ครอง

คําขอ 50 50 100 ไตรมาส 4 (ก.ค. -
ก.ย. 65) สทิธบิตัร/
อนุสทิธบิตัร 1.
เครื�องใหค้วามรอ้น
แบบไดอเิล็กตรกิ
สําหรับปรับปรงุ ...

อา่นตอ่

การยื�นจดตอ้งมี
ความใหมต่ามระบบ
การตรวจสอบจงึ
ทําใหง้านที�รับยื�น
คําขอเขา้มาไม่
สามารถยื�นรับคําขอ
ไดท้กุงาน

งานวจัิยควรมกีาร
ตรวจสอบความ
ใหมอ่ยา่งตอ่เนื�อง

- จํานวนผลงานวจัิยและพัฒนาและ
ทรัพยส์นิทางปัญญาที�สรา้งผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม/การนําไปใช ้
ประโยชนเ์ชงิพาณชิย์

ผลงาน 15 52 346.67 ไตรมาส 1 1 การ
พัฒนาระบบ
อากาศยานไรค้นขบั
แบบปรับทศิแรงขบั
ดนัสําหรับงานลาด
ตระเวนในพื�นที�
เสี�ยงดว้ยเทคโน ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 5.1 Revise Intellectual Property Policy

งาน/โครงการ : 4001001 - โครงการปรับปรงุนโยบายและระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา

หนว่ยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานเสรมิสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์ร (SUT branding)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นประชาสมัพันธ์

เป้าหมาย : สว่นประชาสมัพันธ์

- ระดบัการรับรูภ้าพลกัษณม์หาวทิยาลยั
ของบคุคลภายนอก

คะแนน 5 5 100 ดําเนนิการผลติและ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ขอ้มลูขา่วสาร การ
เผยแพรผ่ลงานวจัิย
นวตักรรม และผล
งานตา่ง ๆ ทางส ...

อา่นตอ่

- -

- รอ้ยละของการปรับปรงุเว็บไซตเ์ป็น
ระบบสองภาษาแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 80 78 97.5 การดําเนนิงานดา้น
การประชาสมัพันธ์
ในทกุสื�อชอ่งทาง
เพื�อสรา้งการรับรูท้ั �ง
ภายในและภายนอก
เพื�อเสรมิสรา้ ... อา่น

ตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.2 Refunction & Proactive Organizational Communication

งาน/โครงการ : 4102001 - งานเสรมิสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์ร (SUT branding)

หนว่ยงาน : 0021000 - สว่นประชาสมัพันธ์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานบรกิารวชิาการ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

เป้าหมาย : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

- จํานวนผลงานวจัิยและพัฒนาที�นําไป
แกปั้ญหาชมุชน/สงัคม

เรื�อง 3 5 166.67 ไตรสมาส 1/65
จํานวน 1 ผลงาน
1. งานวจัิยไกเ่นื�อ
โคราช
รศ.ดร.อมรรัตน์
โมฬ ีไตรมาส 2/65
จํานวน 1 ผลงาน ...
อา่นตอ่

- จํานวนคณาจารยแ์ละบคุลากรที�นํา
ความรูแ้ละความเชี�ยวชาญ มามสีว่นรว่ม
ในการสรา้งรายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยั

คน 2 3 150 รายไดท้างตรง:
จากคา่ลงทะเบยีน
ในการใหบ้รกิาร
วชิาการฝึกอบรม 1.
ผศ.ดร.จรยิา รอดดี
รายไดท้างออ้ม: จ
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.5 Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni)

งาน/โครงการ : 4105001 - งานบรกิารวชิาการ

หนว่ยงาน : 1030000 - สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานบรกิารวชิาการ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ฟารม์มหาวทิยาลยั

เป้าหมาย : ฟารม์มหาวทิยาลยั

- จํานวนผลงานวจัิยและพัฒนาที�นําไป
แกปั้ญหาชมุชน/สงัคม

เรื�อง 4 8 200 1.หลกัสตูร
“แนวทางการใช ้
ประโยชนจ์ากไกพ่ื�น
เมอืงไทย” วนั
อาทติย ์ที� 21
พฤศจกิายน 2564
จัดโดย ฟาร ... อา่น

ตอ่

- จํานวนคณาจารยแ์ละบคุลากรที�มสีว่น
รว่มในการนําความรูแ้ละความเชี�ยวชาญ
มาใหบ้รกิารวชิาการ

คน 4 6 150 1.นายเฉลมิชยั
หอมตา นักวชิาการ
เกษตร บรรยาย
เกี�ยวกบัไกโ่คราช ,
ไกไ่ข ่, ไกพ่ื�นเมอืง
2. ผศ.ดร.พรรณลา
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.5 Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni)

งาน/โครงการ : 4105001 - งานบรกิารวชิาการ

หนว่ยงาน : 4000100 - ฟารม์มหาวทิยาลยั
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งาน สง่เสรมิบรกิารดา้นสขุภาพ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย : สง่เสรมิบรกิารดา้นสขุภาพ

- จัดกจิกรรมป้องโรคไขห้วดัใหญแ่ละ
โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคอบุตัใิหม่
อบุตัซิํ�า

รอ้ยละ 100 180 180 1.มกีารจัดตั �ง LQ
ในการดแูลผูส้มัผัส
เสี�ยงสงู ของ
นักศกึษาและ
บคุลากรที�ป่วย
COVID-19 2.มกีาร
จัดตั �ง C ... อา่นตอ่

- จัดกจิกรรมป้องกนัและควบคมุโรคไข ้
เลอืดออกภายใน มทส.

รอ้ยละ 100 160 160 1.มกีารสํารวจลกูนํ�า
ยงุลายบรเิวรณ
หอพักนักศกึษาทกุ
เดอืน 2.มกีารพน่ยงุ
กําจัดยงุตวัแต ่กอ่น
เปิดภาคเรยีนจําน ...

อา่นตอ่

- จัดกจิกรรมอบรมอาสาสมคัรเฝ้าระวงั
โรคระบาด ภายใน มทส.

รอ้ยละ 100 200 200 1.มกีารจัดอบรม
อาสาสมคัรเฝ้าระวงั
โรคระบาดภายใน
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี

- จัดกจิกรรมจัดตั �งหน่วยปฏบิตักิาร
ควบคมุโรคระดบั CUP

รอ้ยละ 100 100 100 -

- จัดกจิกรรมปรับเปลี�ยนพฤตกิรรม
สขุภาพบคุลากร รพ.มทส.

รอ้ยละ 100 100 100 -

- จัดกจิกรรมเฝ้าระวงัสขุาภบิาลอาหาร
ผลติภณัฑส์ขุภาพและสถานประกอบการ

รอ้ยละ 100 100 100 -

- จัดกจิกรรมการศกึษาดงูานดา้นอาชวี
อนามยั

รอ้ยละ 100 100 100 -

- จัดกจิกรรมโครงการเชงิรกุ พี� PCU พบ
นอ้งปี 1 (สรา้งเสรมิสขุภาพสญัจร)

รอ้ยละ 100

- จัดกจิกรรมรณรงคก์ารคมุกําเนดิดว้ย
การฝังยาคมุกําเนดิ กรณีอายตํุ�ากวา่ 20
ปี (ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย) และการแจกจา่ยถงุ
ยางอนามยั

รอ้ยละ 100 100 100 -

- จัดกจิกรรมโครงการคดักรองภาวะเมตา
บอลคิและปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมสขุภาพ

รอ้ยละ 100 200 200 มกีารจัดกจิกรรม
อบรมการปรับ
เปลี�ยนพฤตกิรรม
สขุภาพของ
นักศกึษาที� มภีาวะ
เสี�ยงเมตอลกิ โดย
ใชห้ลกั 4 D

- จัดกจิกรรมโครงการคดักรองภาวะ
สขุภาพโรคเบาหวานและความดนัโลหติ
สงูประชากรกลุม่เสี�ยง

รอ้ยละ 100 200 200 มกีารจัดโครงการ
คดักรองภาวะ
สขุภาพโรคเบา
หวานและความดนั
โลหติสงูกในกลุม่
บคุลากร มทส. โดย
จัดกจิกรรมนํารอ่งใ
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 3.1 Smart & Sustainable Hospital

งาน/โครงการ : 4301001 - งาน สง่เสรมิบรกิารดา้นสขุภาพ

หนว่ยงาน : 4020000 - โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

- จัดกจิกรรมโครงการพัฒนาระบบการ
บรกิารวคัซนีผูใ้หญ่

รอ้ยละ 100 98 98 -

- จัดกจิกรรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตั ิ
การการป้องกนัโรคตดิตอ่ทางเพศ
สมัพันธแ์ละการป้องกนัการตั �งครรภก์อ่น
วยัอนัควร

รอ้ยละ 100 100 100 -
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งาน สง่เสรมิความเป็นนานาชาติ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยก์จิการนานาชาติ

เป้าหมาย : ศนูยก์จิการนานาชาติ

- จํานวนกจิกรรมที�เกดิขึ�นภายใตค้วาม
รว่มมอื

กจิกรรม 35 58 165.71 ไตรมาสที� 1 ศนูย์
กจิการนานาชาต ิ1)
ศนูยก์จิการ
นานาชาตไิด ้
ประสานงานเพื�อ
สนับสนุนนักศกึษา
ระดบัปรญิญาต ...

อา่นตอ่

- จํานวนนักศกึษา อาจารย ์นักวจัิย และ
บคุลากรที�เขา้รว่มกจิกรรม ณ ตา่ง
ประเทศ (Outbound)

คน 133 167 125.56 ไตรมาสที� 1 ศนูย์
กจิการนานาชาต ิ1)
ศนูยก์จิการ
นานาชาตไิด ้
ประสานงานเพื�อ
สนับสนุนนักศกึษา
ระดบัปรญิญาต ...

อา่นตอ่

- จํานวนนักศกึษา อาจารย ์นักวจัิย และ
บคุลากรที�เขา้รว่มกจิกรรมในประเทศ
(Inbound)

คน 507 351 69.23 ไตรมาสที� 1 ศนูย์
กจิการนานาชาต ิ1)
เมื�อวนัศกุรท์ี� 29
ตลุาคม 2564 คณะ
เจา้หนา้ที�จาก
Campus France ...
อา่นตอ่

- จํานวนพันธมติรใหมท่ี�มกีจิกรรมความ
รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั

สถาบนั 25 67 268 ไตรมาสที� 1 ศนูย์
กจิการนานาชาติ
ศนูยก์จิการ
นานาชาตดํิาเนนิ
การประสานงานกบั
Chinese Academy
of Science ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.1 Refunction & Strengthen Centre of International Affairs

งาน/โครงการ : 4101001 - งาน สง่เสรมิความเป็นนานาชาติ

หนว่ยงาน : 3060000 - ศนูยก์จิการนานาชาติ
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งาน ศษิยเ์กา่สมัพันธ์

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : สว่นกจิการนักศกึษา

- ผลการประเมนิความภาคภมูใิจที�มี
ตอ่มหาวทิยาลยัฯ

ระดบั 4 4.41 110.25 - อยูร่ะหวา่งการ
ออกแบบแบบ
สํารวจความภาค
ภมูใิจที�มตีอ่มหา
วทิยาลยั - จํานวนผู ้
ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 468 คน ป
... อา่นตอ่

- จํานวนกจิกรรมของมหาวทิยาลยัฯ ที�
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม (สว่นกจิการ
นักศกึษา)

กจิกรรม 6 16 266.67 งานศษิยเ์กา่
สมัพันธ ์ไดดํ้าเนนิ
กจิกรรมเพื�อสง่เสรมิ
การสรา้งกจิกรรม
รว่มกบัศษิยเ์กา่ใน
รปูแบบตา่ง ๆ ดงันี
... อา่นตอ่

- จํานวนกจิกรรมของศษิยเ์กา่ที�
สนับสนุนกจิการของมหาวทิยาลยั

กจิกรรม 4 4 100 1. ศษิยเ์กา่ มทส.
ปีปทองชอ่ที� 8 คณุ
ณัฐพงค ์ตริเศรษฐ
ภกัด ีสํานักวชิา
วศิวกรรมศาสตร์
สาขาวชิาวศิวกรรม
เกษ ... อา่นตอ่

- จํานวนศษิยเ์กา่ที�เขา้รว่มกจิกรรมของ
มหาวทิยาลยัฯ (SUT Alumni Index)

รอ้ยละ 30 44.13 147.1 ศษิยเ์กา่ที�เขา้รว่ม
กจิกรรมของมหาวิ
ทยาลยัฯ (SUT
Alumni Index) 1.
กจิกรรมผา่นสื�อ
สงัคมออนไลน ์ตา่ง
ๆ ... อา่นตอ่

- จํานวนกจิกรรมของมหาวทิยาลยัฯ ที�
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม (หน่วยงานอื�น ๆ
ภายในมหาวทิยาลยัฯ)

กจิกรรม 10 23 230 1. กจิกรรมจาก
สํานักวชิา
สาธารณสขุศาสตร์
จํานวน 21 กจิกรรม
โดยมศีษิยเ์กา่เขา้
รว่ม จํานวน 56 คน
2. กจิกรรม ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.5 Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni)

งาน/โครงการ : 4105002 - งาน ศษิยเ์กา่สมัพันธ์

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยอ์นุรักษ์พันธกุรรมพชื อนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร(ีอพ.สธ.)

เป้าหมาย : มกีารถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการอนุรักษ์และใชป้ระโยชนท์รัพยากรทอ้งถิ�น

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิาร
วชิาการแกส่งัคมของ อพ.สธ.

โครงการ 30 46 153.33 ***ไตรมาส1***
1) วนัที� 1
พฤศจกิายน 2565
กจิกรรมถา่ยองค์
ความรู ้การขยาย
พันธว์นลิาใหแ้ก่
วสิาหกจิชมุชน ...

อา่นตอ่

- -

- จํานวนผูรั้บบรกิารแหลง่เรยีนรู ้
อพ.สธ.

คน 4,200 3,442 81.95 *** ไตรมาส 1
**** 1) วนัที� 29
พฤศจกิายน 2565
ประธานสภา
อตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที�ยวจังหวดั
นครราชสมีา พรอ้
... อา่นตอ่

เนื�องดว้ยสถานการ์
ในประเทศมกีาร
แพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโควดิ 19
ทําใหก้ารจัดอบรม
เชงิปฏบิตักิารฯ
เปลี�ยนร ... อา่นตอ่

ทําตามมาตรการ
ของรัฐบาลเกี�ยว
กบัการเฝ้าระวงัการ
แพรร่ะบาดของ
เชื�อไวรัสโควดิ-19
มุง่เนน้จัดอบรม
Online แล ... อา่น

ตอ่

- รอ้ยละความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร
ในกระบวนการใหบ้รกิารไมน่อ้ยกวา่ 4
คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

รอ้ยละ 90 280 311.11 1.จัดฝึกอบรมแบบ
ออนไลน ์วนัที� 12-
13 มกราคม 2565
หวัขอ้ “การจัดการ
เรยีนรูบ้รูณาการ
การสํารวจและจัด
ทําฐา ... อา่นตอ่

- -

- จํานวนผลงานวจัิยและพัฒนาที�นําไป
แกปั้ญหาชมุชน/สงัคม

เรื�อง 5 6 120 ***ไตรมาส2***
1.โครงการการ
แปรรปูชาไหม
ขา้วโพด เกษตรกร
นําไปตอ่ยอด
พัฒนาผลติภณัฑ์
โดยมเีทคโนธานี
เป็นพี�เล ี... อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.5 Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni)

งาน/โครงการ : 4105003 - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

หนว่ยงาน : 3090000 - ศนูยอ์นุรักษ์พันธกุรรมพชื อนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร(ีอพ.สธ.)
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสรา้งกระบวนการประเมนิความพงึพอใจและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแบบเชงิ
รกุ..

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

เป้าหมาย : มกีระบวนการประเมนิความ พงึพอใจ และความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแบบเชงิรกุเพื�อใหม้หาวทิยาลยัสามารถรักษาและพัฒนาความ
สมัพันธใ์นระยะยาวโดยเฉพาะกบัภาคอตุสาหกรรมและผูป้ระกอบการ

- จํานวนหน่วยงานภายนอกและภาค
อตุสาหกรรมที�เป็นเครอืขา่ยความรว่มมอื
กบัมหาวทิยาลยั

หน่วยงาน 4 12 300 ไตรมาส 1/65 1.
บรษัิท ไทยยเูนี�ยน
กรุป๊ จํากดั
(มหาชน) 2. บรษัิท
ศนูยว์จัิยและพัฒนา
อาหาร ซพีเีอฟ
จําก ... อา่นตอ่

- ผูรั้บบรกิารมคีวามพงึพอใจตอ่บรกิาร
STI ของ มทส.

ระดบั 4 4.81 120.25 วเิคราะหจ์าก 1.
ความพงึพอใจตอ่
กระบวนการ
สนับสนุน
(กระบวนการจัดทํา
เอกสารสญัญา ใบ
แจง้หนี� หรอื
เอกสารอื�น ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.5 Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni)

งาน/โครงการ : 4105007 - โครงการสรา้งกระบวนการประเมนิความพงึพอใจและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแบบเชงิรกุ..

หนว่ยงาน : 1030000 - สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาระบบ Alumni Database V.2-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : จัดทําระบบฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่ของมหาวทิยาลยัในลกัษณะ Self-Updating

- มกีารพัฒนาระบบ Alumni Database
V.2

รอ้ยละ 80 70 87.5 เดอืนตลุาคม 2564
- สอบถามความ
ตอ้งการใชง้า
นระบบฯ จากหน่วย
งานตา่ง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่
สํานักวชิา, ส ... อา่น

ตอ่

ผูป้ระกอบการคู่
สญัญาไมส่ามารถ
ดําเนนิการไดต้าม
แผน

1. เรง่รัดการพัฒนา
ระบบจากผูป้ระกอบ
การคูส่ญัญา 2.
ประชมุตดิตามผล
การดําเนนิงานกบัผู ้
ประกอบการคู่
สญัญาอ ... อา่นตอ่

- ความพงึพอใจในการใชง้านฐานขอ้มลู
ของศษิยเ์กา่ มทส.

ระดบั 4 3 75 เนื�องจากตามแผน
พัฒนาระบบ
Alumni Database
V.2 จะแลว้เสร็จใน
เดอืน ก.ค. แตผู่ ้
ประกอบการคู่
สญัญา ไมส่ามา ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.5 Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni)

งาน/โครงการ : 4105004 - โครงการพัฒนาระบบ Alumni Database V.2-

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนามาตรฐานงานวจัิยสูม่าตรฐานสากล.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : มกีารพัฒนามาตรฐานการวจัิยที�ไดต้ามมาตรฐานสากล

- จํานวนโครงการที�ขอรับรองตาม
มาตรฐานสากล

โครงการ 150 178 118.67 โครงการที�ขอรับ
การรับรอง (วจัิยใน
มนุษย ์สตัวท์ดลอง
ความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ) จํานวน
35โครงการ

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 3.4 Clinical Research Centre

งาน/โครงการ : 4304001 - โครงการพัฒนามาตรฐานงานวจัิยสูม่าตรฐานสากล.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนากลยทุธแ์บรนด ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นประชาสมัพันธ์

เป้าหมาย : การทบทวนและพัฒนากลยทุธแ์บรนด ์(Brand Platform) เพื�อนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจัดการและการประชาสมัพันธข์องมหาวิ
ทยาลยัฯ ใหนํ้าไปสูก่ารรับรู ้(Brand Perception) ที�ถกูตอ้งชดัเจน

- BRAND BOOK (Digital file in thai) เลม่ 1 1 100 โครงการพัฒนา
กลยทุธแ์บรนด์
เนื�องจาก ไดดํ้าเนนิ
การตามขั �นตอนเป็น
ไปตามแผนดําเนนิ
การ 5 เดอืน นับ
จากวนัจัด ... อา่นตอ่

- IDENTITY BOOK (Digital file in
thai)

เลม่ 1 1 100 โครงการพัฒนา
กลยทุธแ์บรนด์
เนื�องจาก ไดดํ้าเนนิ
การตามขั �นตอนเป็น
ไปตามแผนดําเนนิ
การ 5 เดอืน นับ
จากวนัจัด ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.2 Refunction & Proactive Organizational Communication

งาน/โครงการ : 4102004 - โครงการพัฒนากลยทุธแ์บรนด ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

หนว่ยงาน : 0021000 - สว่นประชาสมัพันธ์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมและการสรา้งเครอืขา่ยการออกกําลงักายเพื�อสขุภาพดว้ยศลิปะ
มวยไทย.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถานกฬีาและสขุภาพ

เป้าหมาย : ประชาคมภายนอกมหาวทิยาลยัไดเ้ห็นความสําคญัของการเผยแพรศ่ลิปมวยไทยและไดรั้บความรูเ้รื�องการออกกําลงักายดว้ยทกัษะมวยไทย
(มวยโคราช)

- จํานวนผูเ้ขา้รับการเผยแพรค่วามรูก้าร
ออกกําลงักายเพื�อสขุภาพดว้ยศลิปะ
มวยไทย(มวยโคราช)

คน 100 100 100 ไตรมาส ที� 2 -จัด
อบรมโครงการ
สําหรับครู
มธัยมศกึษาใน
จังหวดันครราชสมีา
จํานวน 52 คน ดว้ย
zoom mitting เมื�
... อา่นตอ่

-ไมม่ี -

- จํานวนเครอืขา่ย การเผยแพรก่ารออก
กําลงักายเพื�อสขุภาพดว้ยศลิปะมวยไทย
(มวยโคราช)

หน่วยงาน 5 13 260 ( โรงเรยีน
มหาวทิยาลยั ทหาร
บก ทหารอากาศ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล เทศบาล
ตําบล

-ไมม่ี -

- ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มอบรม ระดบั 4 4 100 - - -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.5 Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni)

งาน/โครงการ : 4105005 - โครงการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมและการสรา้งเครอืขา่ยการออกกําลงักายเพื�อสขุภาพดว้ยศลิปะมวยไทย.

หนว่ยงาน : 0021100 - สถานกฬีาและสขุภาพ
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการจัดทําสื�อและการประชาสมัพันธส์รา้งความตระหนัก และสรา้งการรับรู ้SUT Brand

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นประชาสมัพันธ์

เป้าหมาย : พัฒนาอตัลกัษณ ์สรา้งความตระหนัก และสรา้งการรับรู ้SUT Brand

- จัดกจิกรรม Rebranding และพัฒนา
อตัลกัษณ ์มทส.

ครั �ง 8 8 100 จัดประชมุและอบรม
เชงิปฏบิตักิาร :
กลยทุธก์ารวางแผน
Branding วทิยากร
ภายนอก รว่มกบัผู ้
บรกิารระดบัสงู วนั
... อา่นตอ่

จากมาตรการเฝ้า
ระวงัสถานการณ์
โควดิ-19 ทําใหก้าร
ดําเนนิกจิกรรม เขา้
ถงึขอ้มลูและกลุม่ผู ้
รว่มรายการมขีอ้จํา
... อา่นตอ่

พยายามปรับการ
สื�อสาร ผา่นระบบ
โซเชยีล และสื�อ
หลายรปูแบบครอบ
มากยิ�งขึ�น

- กจิกรรมประชาสมัพันธเ์ชงิรกุ รอ้ยละ 80 80 100 1. ภาพผูบ้รหิารเพื�อ
ประกอบการผลติสื�อ
ประชาสมัพันธ ์2.
การผลติออกแบบ
ของที�ระลกึปีใหม่
มอบแกบ่คุลากร สร
... อา่นตอ่

จากสถานการณเ์ฝ้า
ระวงั โควดิ-19
ทําใหต้อ้งปรับรปู
แบบการดําเนนิ
รายการ การเขา้ถงึ
ขอ้มลู และการนํา
เสนอในแตล่ ... อา่น

ตอ่

ปรับวธิกีารนําเสนอ
ผา่นสื�อโซเชยีล
หรอืสื�อ
ประชาสมัพันธ์
หลายรปูแบบ เพื�อ
เขา้ถงึกลุม่เป้า
หมายมากที�สดุ

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.2 Refunction & Proactive Organizational Communication

งาน/โครงการ : 4102002 - โครงการจัดทําสื�อและการประชาสมัพันธส์รา้งความตระหนัก และสรา้งการรับรู ้SUT Brand

หนว่ยงาน : 0021000 - สว่นประชาสมัพันธ์
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการจัดตั �งศนูยฝึ์กอบรมการควบคมุกํากบัระบบปฏบิตักิารดว้ยแพลตฟอรม์ Smart Execution
System.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

เป้าหมาย : มศีนูยฝึ์กอบรมการควบคมุกํากบัระบบปฏบิตักิารดว้ยแพลตฟอรม์ Smart Execution System

- ระดบัความสําเร็จของการจัดตั �งศนูยฝึ์ก
อบรมการควบคมุกํากบัระบบปฏบิตักิาร
ดว้ยแพลตฟอรม์ Smart Execution
System จํานวน 1 ศนูย์

คะแนน 5 3 60 โครงการฯ ดําเนนิ
งานตามแผนการ
ดําเนนิงาน โดยสง่
รายงานความ
กา้วหนา้รอบ 6
เดอืน และดําเนนิ
การเพิ�มเตมิขอ้มลูผ
... อา่นตอ่

โครงการฯ ยงัไม่
สามารถจัดกจิกรรม
อบรม เนื�องจากการ
จัดซื�อครภุณัฑย์งั
ไมแ่ลว้เสร็จ

- จํานวนเครอืขา่ยความรว่มมอืในการ
พัฒนากําลงัคนที�มสีมรรถนะสงูกบัหน่วย
งานภายนอกและภาคอตุสาหกรรมใน
พื�นที�

หน่วยงาน 10 10 100 -

- จํานวนหลกัสตูรอบรมระยะสั �น Non-
degree

หลกัสตูร 10 24 240 โครงการฯ ดําเนนิ
การจัดทําหลกัสตูร
รว่มกบัภาคอกชน
และไดห้ลกัสตูร
อบรมระยะสั �น Non-
degree ที�เกี�ยวขอ้
งกบัก ... อา่นตอ่

- จํานวนคณาจารยแ์ละผูส้อนปฎบิตักิาร
เป็นวทิยากรได ้

คน 50 26 52 โครงการฯ ได ้
ดําเนนิการฝึกอบรม
การควบคมุกํากบั
ระบบปฏบิตักิารดว้ย
แพลตฟอรม์ Smart
Execution System
เป็นตวัแ ... อา่นตอ่

แผนการดําเนนิงาน
ของโครงการฯ ที�
ลงนามในบนัทกึขอ้
ตกลงฯ กบั สป.อว.
ในวนัที� 23 มนีาคม
2565 มรีะยะเวลา
การด ... อา่นตอ่

ตามบนัทกึขอ้
ตกลงที�ลงนามกบั
สป.อว. งวดที� 1
(23 ก.ย. 65) มี
คณาจารยแ์ละผู ้
สอนปฏบิตักิารที�สา
มารถเป็ ... อา่นตอ่

- จํานวนผูผ้า่นการฝึกอบรม คน 500 347 69.4 โครงการฯ ได ้
ดําเนนิการจัดอบรม
ใหแ้กผู่ท้ี�มคีวาม
สนใจ และมี
แผนการจัดอบรม
ดงันี� 1) หลกัสตูร
การเขยีนโปรแก ...

อา่นตอ่

แผนการดําเนนิงาน
ของโครงการฯ ที�
ลงนามในบนัทกึขอ้
ตกลงฯ กบั สป.อว.
ในวนัที� 23 มนีาคม
2565 มรีะยะเวลา
การด ... อา่นตอ่

ตามบนัทกึขอ้
ตกลงที�ลงนามกบั
สป.อว. งวดที� 1
(23 ก.ย. 65) ผู ้
ผา่นการฝึกอบรม
การควบคมุกํากบั
ระบบปฏบิตั ... อา่น

ตอ่

- จํานวนโรงงานที�ไดรั้บการออกแบบ
Smart Execution System

โรงงาน 10 0 0 ตามหนังสอืที� อว
7414/2884 ลงวนั
ที� 21 กนัยายน
2565 โครงการฯ
ขอเปลี�ยนแปลง
แผนการดําเนนิงาน
และการสง่มอบ ...

อา่นตอ่

ยงัไมไ่ดก้ารสง่มอบ
ครภุณัฑช์ดุฝึก
อบรมการควบคมุ
กํากบัระบบปฏบิตั ิ
การดว้ย
แพลตฟอรม์ Smart
execution System
... อา่นตอ่

- จํานวนชดุระบบปฏบิตักิารดว้ย
แพลตฟอรม์ Smart Execution System

ชดุ 5 4.8 96 โครงการฯ ดํานเนนิ
การจัดซื�อ ชดุฝึก
อบรมการควบคมุ
กํากบัระบบปฏบิตั ิ
การดว้ย
แพลตฟอรม์ Smart

โครงการฯ ดําเนนิ
จัดซื�อครภุณัฑช์ดุ
ฝึกอบรมการ
ควบคมุกํากบัระบบ
ปฏบิตักิารดว้ย
แพลตฟอรม์ Smart

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.2 Refunction & Proactive Organizational Communication

งาน/โครงการ : 4102003 - โครงการจัดตั �งศนูยฝึ์กอบรมการควบคมุกํากบัระบบปฏบิตักิารดว้ยแพลตฟอรม์ Smart Execution System.

หนว่ยงาน : 1070000 - สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

Execution System
... อา่นตอ่

Execution Sys ...

อา่นตอ่
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการ ศนูยม์ะเร็งและรังสรัีกษา

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย : มคีวามพรอ้มดา้นสถานที� เพื�อใหม้ผีูป่้วยเขา้รับการรักษามากขึ�น และรองรับการสอนนักศกึษาแพทยแ์ละสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

- ระดบัความสําเร็จของผูรั้บจา้งสามารถ
สง่มอบงานไดต้ามระยะเวลาที�กําหนด

คะแนน 5 0.5 10 ไดผู้รั้บจา้งแลว้ แต่
ไมส่ามารถเซนต์
สญัญาไดเ้นื�องจาก
ตดิปัญหาเรื�องงบ
ประมาณกอ่สรา้ง
และครภุณัฑไ์มเ่ป็น
ไ ... อา่นตอ่

ยงัไมส่ามารถเซนต์
สญัญาได ้ตดิขดั
ทางดา้นราย
ละเอยีดกฎหมาย
จัดซื�อจัดจา้ง

รอคําแนะนําจาก
กรมบญัชกีลางและ
สํานักงบประมาณ

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 3.3 Healthcare Innovation Ecosystem

งาน/โครงการ : 4303001 - โครงการ ศนูยม์ะเร็งและรังสรัีกษา

หนว่ยงาน : 4020000 - โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการ พัฒนาระบบการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ รพ. มทส.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย : จัดหาเครื�องมอืที�ทนัสมยัและใชเ้ทคโนโลยใีหม่

- ระดบัความสําเร็จของการจัดหาเครื�อง
มอืแพทย ์ร.พ.มทส.

คะแนน 5 4 80 ดําเนนิการจัดซื�อ
แลว้ ครบถว้น 27
รายการ คดิเป็น
100% จัดทํา
สญัญาแลว้ 26
รายการจาก 27
รายการ คดิเป็น 96
... อา่นตอ่

การกําหนดราย
ละเอยีด
คณุลกัษณะเฉพาะ
ของครภุณัฑ์
ทางการแพทย ์มี
ความซบัซอ้น และ
ตอ้งตอบสนองตอ่
แนวการการขยาย
งา ... อา่นตอ่

เรง่ดําเนนิการ ตาม
แนวทางและ
นโยบายการ
กําหนดรายละเอยีด
คณุลกัษณะเฉพาะ
ของครภุณัฑ ์และ
การดําเนนิงานเพื�อ
แกไ้ข ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 3.3 Healthcare Innovation Ecosystem

งาน/โครงการ : 4303002 - โครงการ พัฒนาระบบการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ รพ. มทส.

หนว่ยงาน : 4020000 - โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการ SUT Research Exchange Program

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยก์จิการนานาชาติ

เป้าหมาย : ดงึดดูนักศกึษา อาจารย ์และนักวจัิยที�มคีวามสามารถสงูมาปฏบิตักิารวจัิยรว่มกบั มทส.

- จํานวนนักศกึษา อาจารย ์และ/หรอืนัก
วจัิยตา่งชาต ิ(inbound) ภายใตโ้ครง
การฯ

คน 10 10 100 ไตรมาสที� 2 ศนูย์
กจิการนานาชาตไิด ้
ดําเนนิการ
ประชาสมัพันธ์
กจิกรรม SUT
Research
Exchange
Program โดยมผี ...

อา่นตอ่

ไตรมาสที� 3
เนื�องจากอาจารยท์ี�
ปรกึษาไดข้อ
ยกเลกิ Mr. Tran
Trung Vinh ในการ
เขา้รว่มกจิกรรม
เพราะไมส่าม ... อา่น

ตอ่

ไตรมาสที� 3-4 ได ้
มกีารเพิ�มชอ่ง
ทางการสื�อสาร
และประสาน
อาจารยใ์น
มหาวทิยาลยัตน้
สงักดัใหเ้ป็นผูรั้บ
รองว ่... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.1 Refunction & Strengthen Centre of International Affairs

งาน/โครงการ : 4101003 - โครงการ SUT Research Exchange Program

หนว่ยงาน : 3060000 - ศนูยก์จิการนานาชาติ
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการ SUT Global Online Course

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยก์จิการนานาชาติ

เป้าหมาย : สง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งและพัฒนาหลกัสตูร/รายวชิาที�สามารถจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษในรปูแบบออนไลน์

- จํานวนนักศกึษาตา่งชาติ คน 20 30 150 ไตรมาสที� 1 ศนูย์
กจิการนานาชาตไิด ้
ประชาสมัพันธเ์พื�อ
รับสมคัรนักศกึษา
จากมหาวทิยาลยัคู่
ความรว่มมอืเพื� ...
อา่นตอ่

ไตรมาสที� 1
รายวชิาที�ได ้
ประชาสมัพันธเ์พื�อ
รับสมคัรนักศกึษา
รว่มเรยีน ยกเลกิ
การเรยีนการสอน
เนื�องจากม ี... อา่น

ตอ่

- จํานวนรายวชิาที�สามารถจัดการเรยีน
การสอนเป็นภาษาองักฤษในรปูแบบ
ออนไลน์

รายวชิา 3 44 1,466.67 ไตรมาสที� 1 ศนูย์
กจิการนานาชาตไิด ้
ดําเนนิการสอบถาม
ไปยงัสํานักวชิาตา่ง
ๆ เพื�อขอรายชื�อ
รายวชิาที�สามารถ
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 6.1 Refunction & Strengthen Centre of International Affairs

งาน/โครงการ : 4101002 - โครงการ SUT Global Online Course

หนว่ยงาน : 3060000 - ศนูยก์จิการนานาชาติ
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาอาคารสถานที� และมหาวทิยาลยัเขยีวสะอาด

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : สว่นอาคารสถานที�

- ผลการจัดอนัดบั
มหาวทิยาลยัสเีขยีว
โลกของมหาวทิยาลยั
ไทย (UI
GreenMetric)

ตํ�ากวา่หรอืเทา่กบั
อนัดบั

10 10 100 ไดอ้นัดบัที� 75 ของโลก
และอนัดบัที� 3 ของ
ประเทศไทย

- การนําขยะมาใช ้
ประโยชน ์(รไีซเคลิ/
วสัดปุรับปรงุดนิ/เชื�อ
เพลงิขยะ)

รอ้ยละ 90 92.63 102.92 ดําเนนิการจัดการขยะของ
มหาวทิยาลยั ประจํา
ปีงบประมาณ 2565 จํานวน
1,544 ตนั สามารถดําเนนิ
การจัดการภายในโรงจ ...

อา่นตอ่

- ลดการใชนํ้�าประปา
จากการนํานํ�าเสยีกลบั
มาใชใ้หมแ่ละลดการ
สญูเสยีจากระบบทอ่สง่
จา่ย

รอ้ยละ 5 24.37 487.4 การใชนํ้�าประปา+นํ�าบาดาล
ณ ไตรมาส 2 ปีงบฯ 65
ปรมิาณ 499,932 ลบ.ม. ลด
ลงรอ้ยละ 19.37 เทยีบการ
ใชเ้ฉลี�ย 3 ... อา่นตอ่

- ลดการใชไ้ฟฟ้าเพื�อ
ลดการปลอ่ยกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด์

รอ้ยละ 5 6.77 135.4 - โดยการเปรยีบเทยีบจาก
คา่ไฟฟ้า
ปีงบประมาณ2563และ2564
กบัปีงบประมาณ 2565 -
ดําเนนิการจัดกจิกรรมประก
... อา่นตอ่

การปรับคา่Ft ซึ�ง
เพิ�มมากขึ�นเกอืบ
300%
จาก0.2477
เป็น0.9343(ปรับ
ขึ�นเดอืนกนัยายน
2565) สง่ผลให ้
คา่ไฟ ... อา่นตอ่

- ลดการใชเ้ชื�อเพลงิ
เพื�อลดการปลอ่ยกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด์

รอ้ยละ 5 4.5 90 โดยเปรยีบเทยีบจากคา่นํ�า
มนัเชื�อเพลงิปีงบประมาณ
2564 และ 2565 สามารถ
ลดประมาณการใชนํ้�าไดร้อ้ย
ละ 4.50

- ลดการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกจากการ
ผลติกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน

ตนั
คารบ์อนไดออกไซด์

เทยีบเทา่

10,000 10,000 100 สามารถผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนได ้จํานวน
232,880 kWh ชว่ยลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกได ้
จํานวน 136 ตนั ... อา่นตอ่

อยูร่ะหวา่งรอจา่ย
กระแสไฟฟ้าจาก
ระบบโซลา่ลอย
นํ�า เขา้ระบบ
ไฟฟ้าของ
มหาวทิยาลยั

- ระดบัความพงึพอใจ
การใหบ้รกิารสว่น
อาคารสถานที�

คะแนน 4.25 4.62 108.71 ผลประเมนิความพงึพอใจ
การใหบ้รกิารสว่นอาคาร
สถานที� ประจําปีงบประมาณ
2565 จากผูรั้บบรกิาร
ภายในมหาวทิยาล ั... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204001 - งานพัฒนาอาคารสถานที� และมหาวทิยาลยัเขยีวสะอาด

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นพัสดุ

เป้าหมาย : สว่นพัสดุ

- รอ้ยละของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื�อการบรหิารการเงนิการคลงัของ
มหาวทิยาลยั (ดา้นพัสด)ุ

รอ้ยละ 100 100 100 ไตรมาสที� 1 สว่น
พัสดไุดม้กีารประชมุ
รว่มกบัอาจารยว์ารี
เชื�อปรงุ และงาน
MIS เมื�อวนัที� 11
พฤศจกิาย ... อา่นตอ่

ไมม่ี

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.5 Good University Governance

งาน/โครงการ : 4205002 - งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

หนว่ยงาน : 0020600 - สว่นพัสดุ

 

94

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSystem/managePage
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/budgetDetails/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/pbmAddContinueProject/2006
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/user/changePassword
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/logout
javascript:void(0);


9/12/65 15:11 รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail/2003 1/2

© Copy right 2013. MIS+Plan @Suranaree University of technology
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย : หน่วยตรวจสอบภายใน

- ผลการประเมนิดา้นคณุธรรมและความ
โปรง่ใส (ITA) ของมหาวทิยาลยัเพิ�มขึ�น

รอ้ยละ 18 17.1 95 หน่วยตรวจสอบ
ภายในในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะ
ทํางาน ITA ของ
มหาวทิยาลยั ได ้
เขา้รว่มประชมุ
ชี�แจงการประเมนิ
คณุธ ... อา่นตอ่

- -

- จํานวนขอ้สงัเกตของสํานักงานการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิลดลง

รอ้ยละ 100 100 100 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สํานัก
ตรวจเงนิแผน่ดนิ
จังหวดันครราชสมีา
ไดม้หีนังสอืที� ตผ
0054.1 นม/1320
ลงวนัท ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.5 Good University Governance

งาน/โครงการ : 4205002 - งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

หนว่ยงาน : 0030200 - หน่วยตรวจสอบภายใน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สโมสรเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย : สโมสรเทคโนโลยสีรุนารี

- รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเมื�อเทยีบ
กบับคุลากรทั �งมหาวทิยาลยั

รอ้ยละ 50 160 320 ไตรมาส 1 1. ไมไ่ด ้
มกีารจัดกจิกรรมที�
กําหนดไว ้
เนื�องจาก
สถานการณก์าร
ระบาดของโรคโค
วดิ-19 2. สโมสรฯ
ได ... อา่นตอ่

ไตรมาส 1 เกดิการ
ระบาดขอโรคโค
วดิ-19 ทําใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรม
ได ้

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.5 Good University Governance

งาน/โครงการ : 4205002 - งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

หนว่ยงาน : 0021300 - สโมสรเทคโนโลยสีรุนารี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นสารบรรณและนติกิาร

เป้าหมาย : สว่นสารบรรณและนติกิาร

- ระดบัความสําเร็จของการบรหิารจัดการ
ดา้นสารบรรณ

คะแนน 5 40 800 สว่นสารบรรณและ
นติกิาร จัดประชมุ
หวัหนา้งาน ครั �งที�
1/2564 ในวนัที� 14
ตลุาคม 2564 ณ
หอ้งประชมุสว่นสาร
... อา่นตอ่

- ระดบัความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร
ของสว่นบรรณเเละนติกิาร

ระดบั 4 4.48 112 ดําเนนิการสง่แบบ
ประเมนิความพงึ
พอใจไปยงั E-mail
บคุลากรใน
มหาวทิยาลยั 2
ครั �ง

บคุลากร
มหาวทิยาลยัไมใ่ห ้
ความรว่มมอืในการ
ตอบแบบสอบถาม

1. สง่ E-mail
ประชาสมัพันธไ์ป
ยงับคุลากรใน
มหาวทิยาลยัอกี
ครั �ง 2. โทรศพัท์
ขอความรว่มมอืทกุ
หน่วยงาน

- ระดบัความพงึพอใจของการใหบ้รกิาร
ไปรษณียส์ง่ออก

ระดบั 4 4 100 เนื�องจาก
สถานการณเ์กดิการ
ระบาดของเชื�อไวรัส
โคโรน่า (COVID-
19) ทําใหไ้มม่ผีูม้า
ตดิตอ่ใชบ้รกิาร
ไตรมาส ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.5 Good University Governance

งาน/โครงการ : 4205002 - งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

หนว่ยงาน : 0020200 - สว่นสารบรรณและนติกิาร
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นแผนงาน

เป้าหมาย : สว่นแผนงาน

- รอ้ยละของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื�อการบรหิารการเงนิการคลงัของ
มหาวทิยาลยั (ดา้นแผนและงบประมาณ)

รอ้ยละ 100 100 100 อยูร่ะหวา่งการ
รวบรวม
Requirement ของ
MIS

- รอ้ยละของการจัดทําแผนปฏบิตักิาร
ดา้นการป้องและปราบปรามการทจุรติ
แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 100 100 มหาวทิยาลยัได ้
ดําเนนิการจัดทํา
แผนปฏบิตักิารดา้น
การป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทจุรติในระดบัหน่วย
งานโดยผา่นความ
... อา่นตอ่

- รอ้ยละของการจัดทําขอ้มลูสนับสนุน
การประเมนิผลการจัดอนัดบั
มหาวทิยาลยั (Ranking) แลว้เสร็จทนั
เวลา

รอ้ยละ 100 100 100 จัดทําขอ้มลู
สนับสนุนการ
ประเมนิผลการจัด
อนัดบัมหาวทิยาลยั
(Ranking) แลว้
เสร็จทนัเวลา (KR)

- ความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
บรหิารความเสี�ยงของมหาวทิยาลยัตาม
แนวทางที�สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ
บรหิารความเสี�ยงมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี

รอ้ยละ 80 80 100 คณะกรรมการ
บรหิารความเสี�ยง
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไดม้กีารประชมุรว่ม
กนัเพื�อทบทวนและ
พัฒนาระบบบร ิ...

อา่นตอ่

- มกีารใชห้ลกั Re-check, Re-Think &
Re-design ในการจัดทําแผนและงบ
ประมาณ

รอ้ยละ 100 100 100 -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.5 Good University Governance

งาน/โครงการ : 4205002 - งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

หนว่ยงาน : 0020700 - สว่นแผนงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : หน่วยประสานงาน มทส.กทม.

เป้าหมาย : หน่วยประสานงาน มทส.- กทม.

- ระดบัความพงึพอใจของผูม้ารับบรกิาร คะแนน 4 4.7 117.5 หน่วยงานไดสํ้ารวจ
แบบประเมนิความ
พงึพอใจของผูรั้บ
บรกิารในไตรมาสที�
3 แตเ่นื�องจาก
หน่วยงานได ้
กําหนดใหม้กี ... อา่น

ตอ่

ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หน่วย
งานฯ ไดทํ้าการ
สํารวจแบบประเมนิ
ความพงึพอใจของ
ผูรั้บบรกิารใน
ไตรมาสที� 3 และ 4
... อา่นตอ่

ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 หน่วย
งานจะเริ�มทําการ
สํารวจแบบประเมนิ
ความพงึพอใจฯ ใน
ทกุไตรมาส และ
เพิ�มชอ่งทางในกา
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.5 Good University Governance

งาน/โครงการ : 4205002 - งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

หนว่ยงาน : 0021200 - หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักงานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย : สํานักงานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

- รอ้ยละความสําเร็จของการสง่รายงาน
การประชมุสภามหาวทิยาลยัใหก้รรมการ
สภามหาวทิยาลยัรับรองโดยเฉลี�ย ไม่
เกนิ 7 วนัทําการ

รอ้ยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1 - การ
ประชมุสภา
มหาวทิยาลยั ครั �งที�
9/2564 เมื�อวนัที�
30 ตลุาคม พ.ศ.
2564 สง่รับรอง
รายงาน ... อา่นตอ่

- รอ้ยละความสําเร็จของการสง่รายงาน
การประชมุคณะกรรมการตดิตามฯ ให ้
กรรมการรับรองโดยเฉลี�ยไมเ่กนิ 7 วนั
ทําการ

รอ้ยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1 - การ
ประชมุคณะ
กรรมการตดิตามฯ
ครั�งที� 9/2564 เมื�อ
วนัที� 7 ตลุาคม
พ.ศ. 2564 สง่
รับรองรายง ... อา่น

ตอ่

- รายงานการตดิตามและประเมนิผลงาน
ของมหาวทิยาลยัในรอบครึ�ง
ปีงบประมาณปัจจบุนั

รอ้ยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1 1.
ดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูผลการดําเนนิ
งานของ
มหาวทิยาลยั อาทิ
ผลการดําเนนิงาน
และรางวลัที�ได ้...

อา่นตอ่

- รายงานการตดิตามและประเมนิผลงาน
ของมหาวทิยาลยัประจําปีงบประมาณ
กอ่นหนา้

รอ้ยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1 จัด
ทํารายงานการ
ตดิตามและประเมนิ
ผลงานของ
มหาวทิยาลยั
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เสนอ
สภามหาวทิ ... อา่น

ตอ่

- รายงานประจําปีสภามหาวทิยาลยั
ประจําปีกอ่นหนา้

รอ้ยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1 1. จัด
ทํากรอบเนื�อหา
(รา่ง) เลม่รายงาน
ประจําปีสภา
มหาวทิยาลยั พ.ศ.
2564 2. อยูร่ะหวา่
งการร ... อา่นตอ่

- มรีะบบตดิตามและประเมนิผลงานของ
มหาวทิยาลยัดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์
เพื�อใหเ้กดิความคลอ่งตวั (มตสิภาและ
คณะกรรมการประจําสภา/เป้าหมาย
อธกิารบด/ีSUT Scorecard/แผนปฏบิตั ิ
การประจําปี) (EP043)

รอ้ยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1 1.
ดําเนนิการพัฒนา
ระบบการตดิตาม
และประเมนิผลงาน
ออนไลน ์รว่มกบั
สถานสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบสารส
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.5 Good University Governance

งาน/โครงการ : 4205002 - งานพัฒนาดา้นบรหิารทั�วไป

หนว่ยงาน : 0030100 - สํานักงานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาดา้นการบรหิารงานบคุคล

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นทรัพยากรบคุคล

เป้าหมาย : สว่นทรัพยากรบคุคล

- รอ้ยละของการจัดทําแผนการพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากร เพื�อรองรับการ
เปลี�ยนแปลงและการขบัเคลื�อน
มหาวทิยาลยัแหง่นวตักรรมและความ
ยั�งยนืแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 100 100 จัดทําแผนการ
ดําเนนิดา้นการ
สรรหาคดัเลอืก
ประจําปีงบ 2565
ตามปฏทินิการรับ
สมคัร

เนื�องจากแผนการ
สรรหาคดัเลอืก
สายปฏบิตักิารฯ
และลกูจา้งอาจไม่
เป็นไปตามปฏทินิ
มกีารเลื�อนการสอบ
ขอ้เขยีน ... อา่นตอ่

- รอ้ยละของการพัฒนาระบบการประเมนิ
ภาระงานและการจา่ยคา่ตอบแทน ที�
สอดคลอ้งกบัการดําเนนิยทุธศาสตร์
มหาวทิยาลยัแหง่นวตักรรมและความ
ยั�งยนืแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 50 50 100 ประชมุ ครั �งที� 1 ใน
วนัที� 12 มกราคม
2565 เพื�อปรับปรงุ
เกณฑภ์าระงาน
คณาจารย ์ให ้
สอดคลอ้งกบัการ
จา่ยคา่ต ... อา่นตอ่

ดําเนนิการปรับปรงุ
ภาระงานสายวขิา
การแลว้เสร็จ โดย
จะเริ�มใชเ้กณฑ์
ภาระงานใหมตุ่ง้แต่
ภาคการศกึษาที�
1/2565 ... อา่นตอ่

- รอ้ยละของการพัฒนาระบบ
Succession Plan เพื�อเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นบคุลากร รองรับการดําเนนิงานใน
อนาคตแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 95 95 100 การจัดเตรยีมความ
พรอ้มดา้นบคุลากร
สายปฏบิตักิารฯ
(ระดบับงัคบับญัชา)
เพื�อรองรับการ
เกษียณอาย ุประจํา
ปีงบฯ ... อา่นตอ่

ดําเนนิการสรรหา
หวัหนา้หน่วยงาน
ระดบับงคบับญัชา
แบว้เสร็จสําหรับ
ทดแทนการ
เกษียณเมื�อสิ�นปีงบ
2565 เรยีบรอ้ย ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.2 Transform HR

งาน/โครงการ : 4202001 - งานพัฒนาดา้นการบรหิารงานบคุคล

หนว่ยงาน : 0020300 - สว่นทรัพยากรบคุคล
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานดา้นดจิทิลั และระบบสารสนเทศ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ส.สง่เสรมิและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)

เป้าหมาย : ส.สง่เสรมิและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)

- จํานวนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื�อการบรหิาร

ระบบ 2 3 150 ดําเนนิการแลว้เสร็จ
1.ระบบ Unit cost
2.ระบบ SUT
Ranking

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.3 Digital Transformation

งาน/โครงการ : 4203001 - งานพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานดา้นดจิทิลั และระบบสารสนเทศ

หนว่ยงาน : 0021500 - ส.สง่เสรมิและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานดา้นดจิทิลั และระบบสารสนเทศ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยค์อมพวิเตอร์

เป้าหมาย : ศนูยค์อมพวิเตอร์

- รอ้ยละของการพัฒนาโครงสรา้งพื�น
ฐานดา้นดจิทิลัของมหาวทิยาลยั เพื�อ
รองรับการจัดการเรยีน การสอน การวจัิย
และพัฒนา และการสรา้งสรรคน์วตักรรม

รอ้ยละ 100 100 100 ไตรมาส 1 การ
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐานดา้นดจิทิลั
เพื�อรองรับการ
จัดการเรยีน การ
สอน การวจัิยและ
พัฒนา มผี ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.3 Digital Transformation

งาน/โครงการ : 4203001 - งานพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานดา้นดจิทิลั และระบบสารสนเทศ

หนว่ยงาน : 3040000 - ศนูยค์อมพวิเตอร์
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานบรหิารดา้นการเงนิและสนิทรัพย์

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นการเงนิและบญัชี

เป้าหมาย : สว่นการเงนิและบญัชี

- ขอ้มลูการเงนิบญัชเีพื�อการตดัสนิใจ รอ้ยละ 100 100 100 รายงานการเงนิ
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไตรมาสที� 3 ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตอ่คณะ
กรรมการการเงนิแล
... อา่นตอ่

- รายงานขอ้มลูการเงนิเชงิวเิคราะห์ ครั �ง 4 4 100 นําเสนอขอ้มลูเชงิ
วเิคราะหใ์นการ
เสนอวาระขอความ
เห็นชอบรายงาน
การเงนิของ
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไตรมาส ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.1 Financial Sustainability

งาน/โครงการ : 4201001 - งานบรหิารดา้นการเงนิและสนิทรัพย์

หนว่ยงาน : 0020400 - สว่นการเงนิและบญัชี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

งานบรหิารดา้นการเงนิและสนิทรัพย์

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นบรหิารสนิทรัพย์

เป้าหมาย : สว่นบรหิารสนิทรัพย์

- ชอ่งทางใหมเ่พื�อการหารายไดจ้าก
สนิทรัพย์

ชอ่งทาง 1 7 700 -ประชาสมัพันธ์
จังหวดันครราชสมีา
-ผูอํ้านวยการศนูย์
รวมขา่วธรุกจิ
-ประธานหอการคา้
จังหวดันครราชสมีา
-น ... อา่นตอ่

สถานการณโ์ควดิ
19 ระบาด ยงัไม่
คลี�คลายเทา่ที�ควร

รอสถานการณโ์ค
วดิ19 ดขีึ�น

- รายไดจ้ากการบรหิารจัดการสนิทรัพย์ ลา้นบาท 7 14.69 209.84 - ทําสญัญารา้นคา้
ใหม ่46 สญัญา -
เปิดตลากนัด
บคุลากรวนัพธุ และ
วนัศกุร ์- ใหบ้รกิาร
เชา่พื�นที�ภายใน
มหา ... อา่นตอ่

สถานการณโ์ควดิ
19 ยงัไมค่ลี�คลาย
เทา่ที�ควร

รอสถานการณโ์ค
วดิ 19 ดขีึ�น

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.1 Financial Sustainability

งาน/โครงการ : 4201001 - งานบรหิารดา้นการเงนิและสนิทรัพย์

หนว่ยงาน : 0021700 - สว่นบรหิารสนิทรัพย์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสารสนเทศดจิทิลัเพื�อการบรหิารทรัพยากรบคุคล (Smart HR)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นทรัพยากรบคุคล

เป้าหมาย : มสีารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบบรหิารงานบคุคล

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดจิทิลัสําหรับการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล (Smart HR)

คะแนน 5 4.5 90 พัฒนาระบบตาม
แผนดําเนนิการ

- ระบบสามารถวเิคราะหภ์าระงาน
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และชว่ยใหก้ารใหร้างวลัและแรงจงูใจ
เป็นไปอยา่งเหมาะสม

รอ้ยละ 80 75 93.75 พัฒนาระบบโดย
นํารอ่งจากของ
พนักงานสาย
วชิาการ

- มรีะบบจัดการและวเิคราะหส์ารสนเทศ
เพื�อการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล

ระบบ 1 1 100 -

- มรีะบบเชื�อมตอ่ที�เป็นมาตรฐานใหก้บั
หน่วยงานที�ตอ้งการสบืคน้และแลก
เปลี�ยนขอ้มลู

ระบบ 1 1 100 -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.2 Transform HR

งาน/โครงการ : 4202003 - โครงการสารสนเทศดจิทิลัเพื�อการบรหิารทรัพยากรบคุคล (Smart HR)

หนว่ยงาน : 0020300 - สว่นทรัพยากรบคุคล
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาระบบอตัรากําลงัเชงิกลยทุธ์

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นทรัพยากรบคุคล

เป้าหมาย : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
อตัรากําลงัเชงิกลยทุธ์

คะแนน 5 4.5 90 ดําเนนิการตาม
แผนการปฏบิตั ิ
งานการพัฒนาระบบ
อตัรากําลงัเชงิกล
ยทุธ์

- แผนกรอบอตัรากําลงัใหมท่ี�สอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั

แผน 1 0 0 ตามแผนดําเนนิ
โครงการ ตาม TOR
คณะที�ปรกึษา
กําหนดสง่มอบ
ขอ้มลูใหก้บั
มหาวทิยาลยัใน
เดอืนพฤศจกิายน
2565

- ระบบบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคลรปู
แบบใหมท่ี�รองรับและสอดคลอ้งกบักรอบ
อตัรากําลงัใหมข่องมหาวทิยาลยั

ระบบ 1 0 0 ตามแผนดําเนนิ
โครงการ ตาม TOR
คณะที�ปรกึษา
กําหนดสง่มอบ
ขอ้มลูใหก้บั
มหาวทิยาลยัใน
เดอืนพฤศจกิายน
2565

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.2 Transform HR

งาน/โครงการ : 4202004 - โครงการพัฒนาระบบอตัรากําลงัเชงิกลยทุธ์

หนว่ยงาน : 0020300 - สว่นทรัพยากรบคุคล
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลงัใหม.่

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นการเงนิและบญัชี

เป้าหมาย : จัดทําระบบบรหิารการคลงัใหม ่สนับสนุนการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ การบรหิารตน้ทนุตอ่หน่วย (Unit Cost) เพื�อการตดัสนิใจของผู ้
บรหิาร

- รอ้ยละของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื�อการบรหิารการเงนิการคลงัของ
มหาวทิยาลยั (ดา้นการเงนิและบญัช)ี

รอ้ยละ 100 75 75 มหาวทิยาลยัไดจั้ด
จา้งพัฒนาระบบ
บรหิารการเงนิการ
คลงัใหม ่ตามเลขที�
สญัญา 231/2565
เมื�อวนัที� 1/9/256
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.3 Digital Transformation

งาน/โครงการ : 4203005 - โครงการพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลงัใหม.่

หนว่ยงาน : 0020400 - สว่นการเงนิและบญัชี
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุระบบผลตินํ�ารไีซเคลิ โรงผลติ2 (รพ.มทส.) ระยะที� 1-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : บรหิารจัดการการใชนํ้�าอยา่งประหยดัในทกุบรเิวณ/ทกุอาคาร/การบําบดันํ�าเสยี เพื�อใชก้บัอาคารสถานที�/ใตด้นิได ้

- ปรับปรงุระบบผลตินํ�ารไีซเคลิ โรง
ผลติ2 (รพ.มทส.) ระยะที� 1 แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 100 100 1. ปรับปรงุดําเนนิ
การกอ่สรา้งสญัญา
เลขที� 112/2565
แลว้เสร็จครบถว้น
ตามสญัญา 2. ผลติ
ละสง่จา่ยนํ�ารไีซเคิ
... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204008 - โครงการปรับปรงุระบบผลตินํ�ารไีซเคลิ โรงผลติ2 (รพ.มทส.) ระยะที� 1-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุระบบบรกิารเครอืขา่ยไรส้าย (Wifi) ประจํากลุม่อาคารวชิาการ 1

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยค์อมพวิเตอร์

เป้าหมาย : ขยายจดุใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ยไรส้ายเพื�อรองรับผูใ้ชง้านที�เพิ�มขึ�นและรองรับการเรยีนการสอนและภารกจิตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั

- ปรับปรงุระบบบรกิารเครอืขา่ยไรส้าย
(Wifi) ประจํากลุม่อาคารวชิาการ 1 แลว้
เสร็จ

รอ้ยละ 100 150 150 -สํารวจพื�นที�อาคาร
-ทําแผนปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการให ้
บรกิารเครอืขา่ยไร ้
สาย บรเิวณอาคาร
วชิาการ1 -จัดทําร
... อา่นตอ่

-

- สญัญาณระบบเครอืขา่ยไรส้าย (wifi)
กลุม่อาคารวชิาการ 1 มปีระสทิธภิาพ
ครอบคลมุทกุพื�นที�ของอาคาร

รปูแบบ 1 1 100 -สํารวจพื�นที�อาคาร
ระดบัสญัญาณอยู่
ในระดบัด ี-ทําการ
สํารวจความแรง
ของเครอืขา่ยไร ้
สาย wifi หลงั
ปรับปรงุ คร ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.3 Digital Transformation

งาน/โครงการ : 4203002 - โครงการปรับปรงุระบบบรกิารเครอืขา่ยไรส้าย (Wifi) ประจํากลุม่อาคารวชิาการ 1

หนว่ยงาน : 3040000 - ศนูยค์อมพวิเตอร์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุระบบกนัซมึอาคารอาคารเรยีนรวม 1,อาคารวชิาการ 1-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุระบบกนัซมึเพื�อแกปั้ญหาการรั�วซมึของอาคารวชิาการ 1 และอาคารเรยีนรวม 1

- ปรับปรงุระบบกนัซมึของอาคารเรยีน
รวม 1 และอาคารวชิาการ 1 แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 295 295 ดําเนนิการแลว้เสร็จ
พรอ้มตรวจรับงาน
เรยีบรอ้ยแลว้

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204004 - โครงการปรับปรงุระบบกนัซมึอาคารอาคารเรยีนรวม 1,อาคารวชิาการ 1-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุผนังดาดฟ้าอาคารกฬีาสรุเรงิไชย-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุผนังอาคารกฬีาสรุเรงิไชยแลว้เสร็จตามระยะเวลาที�กําหนดและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

- ปรับปรงุผนังดาดฟ้าอาคารกฬีาสรุเรงิ
ไชยแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 325 325 ดําเนนิการแลว้เสร็จ
พรอ้มตรวจรับงาน
เรยีบรอ้ยแลว้

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204007 - โครงการปรับปรงุผนังดาดฟ้าอาคารกฬีาสรุเรงิไชย-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุป้ายบอกทาง เครื�องหมายจราจร และความปลอดภยั-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุป้ายบอกทาง เครื�องหมายจราจรใหม้คีวามพรอ้มตอ่การใชง้าน

- ปรับปรงุป้ายบอกทาง เครื�องหมาย
จราจร และความปลอดภยั

รอ้ยละ 100 125 125 เดอืน ม.ีค 2565
อยูใ่นขั �นตอนการ
ดําเนนิการปรับปรงุ
ป้ายจราจร

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204005 - โครงการปรับปรงุป้ายบอกทาง เครื�องหมายจราจร และความปลอดภยั-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุถนน-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุถนนภายในมหาวทิยาลยัใหม้สีภาพพรอ้มตอ่การใชง้าน และสามารถลดการเกดิอบุตัเิหตุ

- ปรับปรงุถนนภายในมหาวทิยาลยัแลว้
เสร็จ

รอ้ยละ 100 240 240 ผลดําเนนิการเดอืน
เมษายน 2565 ปรับ
แกไ้ขรปูแบบ
รายการแลว้เสร็จ
และกําหนดนัด
ประชมุกรรมการ
TOR ในวนัที� 6 พ
... อา่นตอ่

ความผันผวนของ
ราคานํ�ามนั

เสนอจา้งเป็นวธิี
เฉพาะเจาะจง

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204006 - โครงการปรับปรงุถนน-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุการบรหิารจัดการบคุลากรที�มคีวามสามารถสงู (Talent Management)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นทรัพยากรบคุคล

เป้าหมาย : การพัฒนาบคุลากรทมีศีกัยภาพสงู

- ระดบัความสําเร็จของการปรับปรงุการ
บรหิารจัดการคนที�มคีวามสามารถสงู

คะแนน 5 4.5 90 ปรับแนวทางในการ
ดําเนนิการพัฒนา
Talent
Management ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน
พัฒนามหาวทิยาลยั
และรอสง่มอบ
ขอ้มลูจา ... อา่นตอ่

- มรีะบบบรหิารจัดการพนักงานที�มี
ศกัยภาพสงู

ระบบ 1 0 0 -

- มพีนักงานที�มศีกัยภาพสงูไดต้ามเป้า
หมายของมหาวทิยาลยั

รอ้ยละ 10 9 90 -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.2 Transform HR

งาน/โครงการ : 4202002 - โครงการปรับปรงุการบรหิารจัดการบคุลากรที�มคีวามสามารถสงู (Talent Management)

หนว่ยงาน : 0020300 - สว่นทรัพยากรบคุคล
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการประชมุรว่ม (Retreat) มหาวทิยาลยั และคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
(มทส.).

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักงานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย : ระบบการบรหิารและการจัดการของมหาวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ

- มกีระบวนการกําหนดนโยบายและ
ทศิทางการดําเนนิงานของมหาวทิยาลยั
อยา่งเป็นระบบ

รอ้ยละ 100 150 150 หมายเหต ุ:
เนื�องจากกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั
ชดุปัจจบุนัไดค้รบ
วาระการดํารง
ตําแหน่งและไดม้ี
การสรรหากรรมกา
รส ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204001 - โครงการประชมุรว่ม (Retreat) มหาวทิยาลยั และคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี(มทส.).

หนว่ยงาน : 0030100 - สํานักงานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการจัดทําแผนพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีระยะที� 13 (พ.ศ. 2565-2569).

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นแผนงาน

เป้าหมาย : มแีผนพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีระยะที� 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที�มปีระสทิธภิาพ

- ระดบัความสําเร็จของการจัดทําแผน
พัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
ระยะที� 13 (พ.ศ. 2565-2569)

คะแนน 5 5 100 1. การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มของ
มหาวทิยาลยัโดยมี
กระบวนการ/วธิกีาร
รวบรวม วเิคราะห์
ขอ้มลูที�เป็นระบบ
2. ป ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204003 - โครงการจัดทําแผนพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีระยะที� 13 (พ.ศ. 2565-2569).

หนว่ยงาน : 0020700 - สว่นแผนงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุโครงสรา้งพื�นฐานของมหาวทิยาลยัเป็นแหลง่การเรยีนรูแ้ละพักอาศยัไดอ้ยา่งเหมาะสม มกีารจัดสรรการใชพ้ื�นที�ไดอ้ยา่งเหมาะสม

- กอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้น
เทคโนโลยดีจิทิลัแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 155 155 ดําเนนิงานงวดงาน
ที�  13  (งวดที�  13)
และแผนการดําเนนิ
ใหมจ่ะแลว้เสร็จ
ภายในตน้เดอืน 
พฤษภาคม  2565

การปรับเปลี�ยนรปู
แบบจากหน่วยงาน
ผูใ้ชง้านภายใน
อาคาร จําเป็นตอ้ง
ดําเนนิการตรวจ
สอบ  พจิารณา  เพื�อ
ปรับรปูแ ... อา่นตอ่

ปรับระยะเวลาแผน
งานและเรง่รัดการ
ทํางานของผูรั้บจา้ง

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.3 Digital Transformation

งาน/โครงการ : 4203004 - โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการ SUT Sustainable University

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นประชาสมัพันธ์

เป้าหมาย : การไดรั้บการยอมรับทั �งในประเทศและตา่งประเทศในฐานะมหาวทิยาลยัแหง่ความยั�งยนื (Sustainable University)

- การประชมุคณะกรรมการกํากบันโยบาย
/ คณะทํางานเพื�อขบัเคลื�อนการจัด
อนัดบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
(University Ranking)

ครั �ง 4 6 150 การประชมุ“การ
สรา้งแผนกลยทุธ์
และกจิกรรมการขบั
เคลื�อน SDGs (15
ก.ย.65)

- -

- กจิกรรมเชงิรกุการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
การจัดอบรมสมัมนาเพื�อถา่ยทอด
แนวทางการเขา้สูอ่นัดบัแกห่น่วยงาน
ตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

ครั �ง 3 3 100 กจิกรรม SUT
SDGs : SUT
Energy Challenge
(27 ก.ย.65)

- รวบรวมศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูคณุภาพ
เชงิลกึและการเผยแพรผ่ลสรปุความ
สําเร็จการจัดอนัดบัการจัดอนัดบัของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

ครั �ง 2 3 150 - เผยแพรผ่ลการจัด
อนัดบัมหาวทิยาลยั
ดา้นการพัฒนา
อยา่งยั�งยนื THE
University Impact
Rankings 2022
ผา่น ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204010 - โครงการ SUT Sustainable University

หนว่ยงาน : 0021000 - สว่นประชาสมัพันธ์
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการ Happy Society (Back to School)-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : บคุลากรและนักศกึษาไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมเกดิจติสํานกึในการชว่ยเหลอืชมุชนและสงัคม

- ระบบการจัดการหอ้งสมดุมาตรฐานให ้
แกช่มุชนและโรงเรยีน

งาน 1 1 100 ดําเนนิการที�
โรงเรยีนบา้นออ้
ไพล และโรงเรยีน
บา้นนารายณ์
อ.โนนไทย ไดส้ง่
มอบโครงการ และ
ผลงานใหผู้บ้รหิาร
... อา่นตอ่

- -

- การดําเนนิกจิกรรม Happy Society
(Back to School) แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 100 100 สง่มอบโครงการ
เรยีบรอ้ยแลว้

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204009 - โครงการ Happy Society (Back to School)-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�
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