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1. รายนามผู้ชี้แจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลาดับ
1.

ชือ่ - สกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
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2. สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
- ไม่มี (เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก)
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3. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สาคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รบั
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ

20,000,000 บาท

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีขนั้ สูงใน EEC

งบประมาณ

20,000,000 บาท

รายการ : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน / นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูอ่ ุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
งบประมาณ
17,000,000 บาท
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
- จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 5,500 คน
- จานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง
กิจกรรม
- แบ่งเป็นกิจกรรมทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
และด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. ในสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่ EEC
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ภาคการศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกีย่ งกับแผนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการผลิต กระบวนการผลิต
การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีแรงจูงใจการเรียนต่อในระดับ ปวส.หรือระดับปริญญาตรี
และเข้าใจวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ และสามารถต่อยอดความรู้ต่างๆ และพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบอุตสาหกรรมและเข้าใจการทางานของหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติและสามารถผลิตสือ่ การสอนได้ด้วยตนเอง
4) มีความเชือ่ มโยงระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยัง่ ยืน
และสามารถกระจายความสาเร็จไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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3. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สาคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รบั
รายการ : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านการออกแบบ
และการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
งบประมาณ
3,000,000 บาท
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
- จานวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนอากาศยาน 800 คน
กิจกรรม
มีกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม คือ
1) การสารวจความต้องการการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์และอากาศยานอย่างยัง่ ยืน
2) การอบรมเทคโนโลยี และขัน้ ตอนการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์และอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูง
3) การผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์สมัยใหม่และอากาศยานด้วยเทคโลยีขนั้ สูง
4) การแลกเปลีย่ นเรียนรู้การผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์และอากาศยาน จากพี่สนู่ ้อง ในกลุม่ อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) พื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบชิน้ ส่วนยานยนต์แบบสามมิติ
มีองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย
2) พื้นที่ EEC มีการพัฒนาผูป้ ระกอบการรายย่อย ที่มีความสามารถในการออกแบบชิน้ ส่วนยานยนต์แบบสามมิติ
ป้อนให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ และสร้างรายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
3) พื้นที่ EEC มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางชิน้ ส่วนยานยนต์เพิ่มขึน้ และมีผลผลิตทางการผลิตชิน้ ส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์ รวมไปถึงชิน้ ส่วนทางกลเพิ่มขึน้
4) พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ที่มีผปู้ ระกอบการรายย่อยที่มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองและพื้นที่ EEC
ไปสูก่ ารผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์สมัยใหม่แบบยัง่ ยืน
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4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
รวมทั้งสิน้
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษา
และบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูงใน EEC

งบรายจ่าย
งบดาเนินงาน

-

งบลงทุน

-

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

20.0000
20.0000
20.0000
20.0000

-

รวม

20.0000
20.0000
20.0000
20.0000
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5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาแนกตามหน่วยงาน
- ไม่มี -
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6. เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานและตัวชี้วัด จาแนกตาม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
เป้าหมาย - แนวทางการดาเนินงานและตัวชีว้ ัด
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ
รวมทั้งสิน้
เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชีว้ ัดที่ 1 : อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าการลงทุนของรัฐและเอกชน
เฉลีย่ ต่อปี
แนวทางการดาเนินงานที่ 1.2 : การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร
รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีว้ ัดที่ 1 : อบรมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 24,222 คน
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร
รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูงใน EEC
กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูงใน EEC
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน / นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูอ่ ุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน งบประมาณ
20.0000
20.0000
20.0000
17.0000
17.0000
17.0000
17.0000
17.0000
คน

5,500

17.0000
17.0000

8
6. เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานและตัวชี้วัด จาแนกตาม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
เป้าหมาย - แนวทางการดาเนินงานและตัวชีว้ ัด
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ
แนวทางการดาเนินงานที่ 1.3 : การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง
ตัวชีว้ ัดที่ 1 : ผูป้ ระกอบการได้รับการบริการ 800 ราย
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร
รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูงใน EEC
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านการออกแบบและ
การผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ชิน้ ส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูงในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน งบประมาณ
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
คน

800

3.0000

3.0000
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7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา) เฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชีว้ ัดที่ 1 : อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าการลงทุนของรัฐและเอกชนเฉลีย่ ต่อปี

20,000,000 บาท

แนวทางการดาเนินงานที่ 1.2 : การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีว้ ัดที่ 1 : อบรมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 24,222 คน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูง
ใน EEC
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน / นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสูอ่ ุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

20,000,000 บาท
17,000,000 บาท
17,000,000 บาท
17,000,000 บาท
17,000,000 บาท

แนวทางการดาเนินงานที่ 1.3 : การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง
ตัวชีว้ ัดที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการบริการ 800 ราย
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูง
ใน EEC
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านการออกแบบ
และการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

3,000,000 บาท

