รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

https://shorturl.asia/4dlLp

บทนำ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย และยังเป็นแผนแม่บทกากับ ชี้นาทิศทาง เป้าหมายการพัฒ นามหาวิทยาลัย โดยแผนดังกล่าวได้ผ่ าน
กระบวนการสัมมนาระดมสมองจากผู้ บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ แทนจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายต ามวิสั ยทัศ น์
“มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ” ทั้งนี้ ได้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยให้ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยวางแผนดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองกับแผนฯ 12 ระยะกลางแผน โดยจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ของส่วนงานและแปลงเป็นแผนปฏิบัติการรายปี
ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนฯ 12 ระยะกลางแผนของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เพื่อให้ การดาเนิ น งานสอดคล้ องตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ย และมีผลสั มฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปี
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงาน จานวน 2 ครั้งต่อปี ได้แก่ ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) และในรอบ 12 เดือน (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)
จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
โดยผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน สามารถสรุปข้อมูลจาแนกออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนที่ 2 : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 : โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปี และโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะ/สานัก/
สถาบัน/วิทยาลัย)
กองแผนงานได้วิเคราะห์สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จาแนกเป็นผลการดาเนินงานแล้วเสร็จของโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงข้อมูลงบประมาณทั้งในส่วนของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และงบประมาณที่มีการใช้จ่ายจริง โดยส่วนที่ 1 เป็นโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนที่ 2 เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และส่วนที่ 3 เป็นโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปี และโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการใช้งบประมาณในหลายลักษณะ เช่น งบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

(รวมถึงค่าหน่วยกิต รายได้จากงานบริการวิชาการ รายได้จากหลักสูตรพิเศษ และรายได้จากค่าลงทะเบียนตามที่ส่วนงานจัดฝึกอบรม ฯลฯ) ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสรรให้
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรืองบประมาณที่มีการขอใช้ในช่วงกลางปีในหมวดเงินเหลือจ่ายหรือเงินรายได้ของส่วนงานที่เกิดขึ้นระหว่างปี และงบประมาณจากแหล่งอื่น ได้แก่
งบประมาณทีส่ ่วนงานอื่นให้การสนับสนุน เช่น ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ หรือเป็นวงเงินนอกเหนือจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ และบางโครงการ/
กิจกรรม ไม่มีการใช้งบประมาณในการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สาหรับข้อมูลผลการดาเนินงานจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมวางแผนดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ตลอดจนการนา
ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไปวางแผนป้องกันแก้ไขในอนาคต ประกอบกับส่วนงานสามารถนาข้อมูลผลการดาเนินงานดังกล่าวไปประกอบการประเมินผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับทราบ โดยข้อมูลรายงานสรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ตอบสนองแผนฯ 12 ระยะกลางแผน
(พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง
กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย สาหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค จากส่วนงานต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนาไปประยุ กต์และวางแผนแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นในปี
ต่อไป

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรประเมินผล
กองแผนงำน สำนักงำนอธิกำรบดี
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รายงานสรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน
(พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่เกิดจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นองค์กรหลัก
ที่สาคัญในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยกาหนดให้ส่วนงานต่างๆ ต้องรายงานผล
การดาเนินงาน จานวน 2 ครั้งต่อปี ได้แก่ ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) และในรอบ 12 เดือน (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) สามารถสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย จาแนกได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนิน โครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วงเงินรวม 46,100,000 บาท มีการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 36,170,000 บาท และมีการกันเงินเหลื่อมปี จานวน 9,930,000 บาท เพื่อดาเนินการ
(1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมระดับสากลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (2) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและบรรจุภัณฑ์วงจรรวมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พบว่า สามารถดาเนินการได้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดของโครงการเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ไม่สามารถดาเนินงาน
ได้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนดไว้
ส่วนที่ 2 : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้กับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนางานประจาให้เกิด
ประสิทธิภาพวงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณจริง จานวน 65,145,724.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.62 ของงบประมาณที่จัดสรร (โดยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ใช้จริงในการดาเนินโครงการต่างๆ เป็นข้อมูลจากการรายงานผลของส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบและข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในบางโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นลักษณะการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จากระบบบัญชี 3 มิติ โดยกลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
กองแผนงาน) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามผลการดาเนินงานแล้วเสร็จของโครงการ (ยกเว้นโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามทีก่ าหนดไว้สาหรับการพัฒนาการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย) จากโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จานวน 74 โครงการ สามารถดาเนินการ

แล้วเสร็จ จานวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.19 อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.35 ขอเลื่อนดาเนินการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
1.35 และขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.11 และมีผลการดาเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ จานวน 87 ตัวชี้วัด
จากตัวชี้วัดโครงการที่นามาพิจารณาผลการดาเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมด จานวน 136 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.97
ส่วนที่ 3 : โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปี และโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะ/สานัก/
สถาบัน/วิทยาลัย)
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้บางส่วนงาน/หน่วยงาน ไม่สามารถดาเนินการจัดโครงการได้ตามที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ จึง มีการขอยกเลิกการดาเนินงานโครงการที่มีปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนเป็นจานวนมาก ตั้งแต่ช่วง
ระยะเวลาการรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ส่งผลให้โครงการในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการของมหาวิท ยาลัยมีจานวนลดลงเหลือเพียง
529 โครงการ/กิจกรรม โดยสามารถพิจารณาผลการดาเนินงาน จาแนกได้ดังนี้
➢ พิจารณาตามผลการดาเนินงานแล้วเสร็จของโครงการ พบว่า
• ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 482 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.12
• อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.32
• ขอเลื่อนดาเนินการ จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.76
• ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 36 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.81
ทั้งนี้ ในบางโครงการ/กิจกรรม ส่วนงานสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จแต่เมื่อประเมินความสาเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม อาจไม่บรรลุ
ทุกตัวชี้วัดตามที่กาหนดไว้ และการขอเลื่อนดาเนินการ ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ ในบางโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเหตุจาเป็นตามสภาวการณ์ต่างๆ เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนงานมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จานวน 201 โครงการ/กิจกรรม รองลงมาได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม จานวน
96 โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ จานวน 83 โครงการ/กิจกรรม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ จานวน 78 โครงการ/กิจกรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม จานวน 71 โครงการ/กิจกรรม

➢ พิจารณาการบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (บางโครงการ/กิจกรรม อาจมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัด
ตามโครงการทั้งหมด จานวน 828 ตัวชี้วัด และสามารถดาเนินการได้บรรลุ จานวน 691 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.45 จาแนกได้ดังนี้
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 327 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุ จานวน 285 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.16
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 124 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุ จานวน 101 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.45
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 129 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุ จานวน 100 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.52
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 135 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุ จานวน 113 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.70
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 113 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุ จานวน 92 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.42
โครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังพบโครงการ/กิจกรรม ที่ส่วนงานได้รายงานผลการดาเนินงานไว้นอกแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมอีก 58 โครงการ/กิจกรรม
จาแนกได้ดังนี้
(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
(2) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จานวน 9 โครงการ/กิจกรรม
(3) คณะอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
(4) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 15 โครงการ/กิจกรรม
(5) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จานวน 16 โครงการ/กิจกรรม
(6) สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 7 โครงการ/กิจกรรม
(7) สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จานวน 8 โครงการ/กิจกรรม
โดยสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 57 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.28 และเมื่อพิจารณาการบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 92
ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุ จานวน 88 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 95.65
โดยสรุป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการร่วมขับเคลื่อนองค์กรผ่านโครงการ/
กิจกรรมของทุกส่วนงานในรูปแบบและมุมมองภายใต้มิติต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน พบว่า ส่วนงาน/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรม ได้แล้วเสร็จและบรรลุตามตัวชี้วัดมากกว่าร้อยละ 80

ส่วนที่ 1
ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
พิจารณาตามผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5

- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

-

- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

-

- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

-

- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

-

- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ

-

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

2

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

2

- ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

- ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

- ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

- ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

- ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

ขอเลื่อนดาเนินการ

-

- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

-

- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

-

- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

-

- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

-

- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

-

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

-

รวม

-

รวม

-

รวม

-

รวม

2

รวม

-

รวม

2

ผลการดาเนินงานในภาพรวม พบว่า จากโครงการทั้งหมด 2 โครงการ อยู่ระหว่างการดาเนินการทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
พิจารณาตามตัวชี้วัดโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5

ตัวชี้วัดทั้งหมด

-

ตัวชี้วัดทั้งหมด

-

ตัวชี้วัดทั้งหมด

-

ตัวชี้วัดทั้งหมด

4

ตัวชี้วัดทั้งหมด

-

ตัวชี้วัดทั้งหมด

4

- ดำเนินกำรบรรลุ

-

- ดำเนินกำรบรรลุ

-

- ดำเนินกำรบรรลุ

-

- ดำเนินกำรบรรลุ

1

- ดำเนินกำรบรรลุ

-

ดาเนินการบรรลุ

1

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

-

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

-

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

-

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

3

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

-

ดาเนินการไม่บรรลุ

3

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ พบว่า จากตัวชี้วัดโครงการทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุ จานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 และดาเนินการไม่บรรลุ จานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00

สรุปโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,100,000 บาท : เบิกจ่ายจริง จานวน 36,170,000 บาท (กันเงินเหลื่อมปี จานวน 9,930,000 บาท)

รับผิดชอบโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 2 โครงการ
วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,100,000 บาท เบิกจ่ายจริง จานวน 36,170,000 บาท (กันเงินเหลื่อมปี จานวน 9,930,000 บาท)
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมระดับสากลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

วงเงินตั้งไว้

17,500,000 บาท

เบิกจ่ายจริง

16,300,000 บาท

(กันเงินเหลื่อมปี จานวน 1,200,000 บาท)
2. โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและบรรจุภัณฑ์วงจรรวม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วงเงินตั้งไว้

28,600,000 บาท

เบิกจ่ายจริง

19,870,000 บาท

(กันเงินเหลื่อมปี จานวน 8,730,000 บาท)

ส่วนที่ 2
ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยกเว้น โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย)

ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
พิจารณาตามผลการดาเนินงาน :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

45 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

9

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

5

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

4

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

3

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

66

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

1

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

1

ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

ขอเลื่อนดำเนินกำร

-

ขอเลื่อนดำเนินกำร

1

ขอเลื่อนดำเนินกำร

1

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

3

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

1

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

-

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

-

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

2

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินกำร

6

รวม

48

รวม

10

รวม

5

รวม

5

รวม

6

รวม

74

ดาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ดาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ดาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 ดาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ดาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 89.19

พิจารณาตามตัวชี้วัดโครงการ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5

ตัวชี้วัดทั้งหมด

81 ตัวชี้วัดทั้งหมด

16 ตัวชี้วัดทั้งหมด

10 ตัวชี้วัดทั้งหมด

18 ตัวชี้วัดทั้งหมด

11 ตัวชี้วัดทั้งหมด

136

- ดำเนินกำรบรรลุ

57

- ดำเนินกำรบรรลุ

11

- ดำเนินกำรบรรลุ

7

- ดำเนินกำรบรรลุ

8

- ดำเนินกำรบรรลุ

4

- ดำเนินกำรบรรลุ

87

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

24

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

5

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

3

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

10

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

7

- ดำเนินกำรไม่บรรลุ

49

ดาเนินการบรรลุ คิดเป็นร้อยละ 70.37 ดาเนินการบรรลุ คิดเป็นร้อยละ 68.75 ดาเนินการบรรลุ คิดเป็นร้อยละ 70.00 ดาเนินการบรรลุ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ดาเนินการบรรลุ คิดเป็นร้อยละ 36.36 ดาเนินการบรรลุ คิดเป็นร้อยละ 63.97

หมำยเหตุ : ไม่นับรวมโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

กองกลาง จานวน 3 โครงการ วงเงิน 670,000 บาท ใช้จ่ายจริง 414,623.95 บาท
1. โครงการจัดพิมพ์สารประดู่แดง 4 สี
2. โครงการผลิตสื่อและจัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
3. โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

วงเงินตั้งไว้

130,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

73,830 บาท

วงเงินตั้งไว้

500,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

300,850 บาท

วงเงินตั้งไว้

40,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

39,943.95 บาท

กองคลัง จานวน 2 โครงการ วงเงิน 721,200 บาท ใช้จ่ายจริง 545,995.60 บาท
1. โครงการขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชาการคืน
2. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

หมายเหตุ :

วงเงินตั้งไว้

400,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

287,600 บาท

วงเงินตั้งไว้

321,200 บาท

ใช้จ่ายจริง

258,395.60 บาท

(1) ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริงในการดาเนินโครงการต่างๆ เป็นข้อมูลจากการรายงานผลของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(2) *นาข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มาจากระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย (โดยกลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน)

กองแผนงาน จานวน 6 โครงการ วงเงิน 715,000 บาท ใช้จ่ายจริง 552,334 บาท
1. โครงการติดตามการดาเนินงานแต่ละส่วนงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ปรับรูปแบบการดาเนินงานเป็นการชี้แจงทาความเข้าใจในการดาเนินงาน

วงเงินตั้งไว้

10,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

270,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

242,676 บาท

วงเงินตั้งไว้

425,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

300,670 บาท

วงเงินตั้งไว้

10,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

8,988 บาท

วงเงินตั้งไว้

500,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

499,800 บาท

วงเงินตั้งไว้

304,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

37,997 บาท

ตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2. โครงการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี 2563
3. โครงการจัดทาหนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัย
• โครงการจัดทาหนังสือ KMUTNB General Information Bulletin 2020 - 2021
• โครงการสารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562
• โครงการจัดทาหนังสือสารสนเทศ มจพ. ปีการศึกษา 2563
4. โครงการจัดพิมพ์หัวข่าวสารสนเทศ มจพ.

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จานวน 7 โครงการ วงเงิน 1,082,500 บาท ใช้จ่ายจริง 604,780 บาท
1. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคล

2. โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนงาน
4. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการให้บริการ (ไม่ได้ดาเนินการ)

วงเงินตั้งไว้

40,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

28,850 บาท

วงเงินตั้งไว้

45,250 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

16,250 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

16,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

161,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

38,133 บาท

5. โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ
• โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น
• โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 8

กองบริการการศึกษา จานวน 3 โครงการ วงเงิน 2,850,000 บาท ใช้จ่ายจริง 1,211,594.50 บาท
1. โครงการคณะทางานโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ

วงเงินตั้งไว้ 1,000,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

2. โครงการพัฒนาบุคลากร (ไม่ได้ดาเนินการ)
3. โครงการบารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อบริการนักศึกษา

999,936 บาท

วงเงินตั้งไว้ 1,200,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

650,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

211,658.50 บาท

กองกิจการนักศึกษา จานวน 12 โครงการ วงเงิน 3,483,700 บาท ใช้จ่ายจริง 2,775,058 บาท
1. โครงการโลกทัศน์อาชีพ (ไม่ได้ดาเนินการ)
2. โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ วุฒิปริญญาตรี)
3. โครงการบริหารด้านกีฬา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ)
4. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ประจาอาคาร 40 ปี มจพ.
5. โครงการเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจาปี 2564
6. โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตามนโยบายรัฐบาล (ค่าบารุงสมาชิกเครือข่าย)
7. โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพื่อดูแลสนามกีฬา
8. โครงการจ้างพนักงานพิเศษที่มีสัญญาจ้าง (ต่อเนื่อง)

วงเงินตั้งไว้

70,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

193,700 บาท

ใช้จ่ายจริง

182,559 บาท

วงเงินตั้งไว้

387,400 บาท

ใช้จ่ายจริง

382,865 บาท

วงเงินตั้งไว้

229,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

216,020 บาท

วงเงินตั้งไว้

230,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

230,000 บาท

วงเงินตั้งไว้

3,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

3,000 บาท

วงเงินตั้งไว้

603,700 บาท

ใช้จ่ายจริง

599,665 บาท

วงเงินตั้งไว้ 1,152,200 บาท
ใช้จ่ายจริง 1,116,758 บาท

9. โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา
10. โครงการประกวดพานไหว้ครู (ไม่ได้ดาเนินการ)
11. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ขอเลื่อนดาเนินการ)
12. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 39 (ไม่ได้ดาเนินการ)

วงเงินตั้งไว้

48,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

44,191 บาท

วงเงินตั้งไว้

49,200 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

17,500 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

500,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

600,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

553,965 บาท

วงเงินตั้งไว้

400,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

142,492 บาท

กองส่งเสริมวิชาการ จานวน 3 โครงการ วงเงิน 3,812,500 บาท ใช้จ่ายจริง 696,457 บาท
1. โครงการจัดทาวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. โครงการจัดทาวารสาร Applied Science and Engineering Progress
3. โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)

วงเงินตั้งไว้ 2,812,500 บาท
ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ จานวน 4 โครงการ วงเงิน 2,200,000 บาท ใช้จ่ายจริง 490,070.43 บาท
1. โครงการบริหารศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ "KMUTNB Brand Ambassador"
3. โครงการ KMUTNB Leadership Camp
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - นานาชาติ (Inter - Culture)

วงเงินตั้งไว้ 1,250,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

461,270.43 บาท

วงเงินตั้งไว้

300,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

530,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

28,800 บาท

วงเงินตั้งไว้

120,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

20,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

629 บาท

วงเงินตั้งไว้

200,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

162,100 บาท

วงเงินตั้งไว้

761,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

722,490.67 บาท

กองกฏหมาย จานวน 2 โครงการ วงเงิน 220,000 บาท ใช้จ่ายจริง 162,729 บาท
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีทางกฎหมาย
2. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย

กองงานพัสดุ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 761,000 บาท ใช้จ่ายจริง 722,490.67 บาท
1. โครงการค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างของ มจพ.

หน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 2 โครงการ วงเงิน 148,000 บาท ใช้จ่ายจริง 142,570 บาท
1. โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
2. โครงการจ้างบารุงรักษาโปรแกรมสาเร็จรูป ACL Analytics

วงเงินตั้งไว้

108,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

104,050 บาท

วงเงินตั้งไว้

40,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

38,520 บาท

วงเงินตั้งไว้

920,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

353,020.50 บาท

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จานวน 2 โครงการ วงเงิน 2,300,000 บาท ใช้จ่ายจริง 1,691,920.50 บาท
1. โครงการอาคารนวมินทรราชินี
2. โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารนวมินทรราชินี

วงเงินตั้งไว้ 1,380,000 บาท
ใช้จ่ายจริง 1,338,900 บาท

กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี จานวน 3 โครงการ วงเงิน 10,196,300 บาท ใช้จ่ายจริง 10,037,329 บาท
1. โครงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

วงเงินตั้งไว้ 4,216,300 บาท
ใช้จ่ายจริง 4,186,929 บาท

2. โครงการค่าเช่ารถโดยสาร รับ-ส่ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
3. โครงการค่าจ้างเหมาทาความสะอาด และค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

วงเงินตั้งไว้ 1,980,000 บาท
ใช้จ่ายจริง 1,850,400 บาท
วงเงินตั้งไว้ 4,000,000 บาท
ใช้จ่ายจริง 4,000,000 บาท

กองงาน วิทยาเขตระยอง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 5,800,000 บาท ใช้จ่ายจริง 5,800,000 บาท
1. โครงการค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย

วงเงินตั้งไว้ 5,800,000 บาท
ใช้จ่ายจริง 5,800,000 บาท

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1 โครงการ วงเงิน 960,000 บาท ใช้จ่ายจริง 132,700 บาท
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

วงเงินตั้งไว้

960,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

132,700 บาท

วงเงินตั้งไว้

100,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

99,900 บาท

วงเงินตั้งไว้

497,200 บาท

ใช้จ่ายจริง

403,337 บาท

วงเงินตั้งไว้

100,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

56,000 บาท

สภาคณาจารย์และพนักงาน จานวน 3 โครงการ วงเงิน 697,200 บาท ใช้จ่ายจริง 559,237 บาท
1. โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และพนักงาน
2. โครงการบริหารงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.
3. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

กองงานสานักงานสภามหาวิทยาลัย จานวน 1 โครงการ วงเงิน 4,000,000 บาท ใช้จ่ายจริง 3,685,308 บาท
1. โครงการบริหารสานักงานสภามหาวิทยาลัย

วงเงินตั้งไว้ 4,000,000 บาท
ใช้จ่ายจริง 3,685,308 บาท

ศูนย์ผลิตตาราเรียน จานวน 1 โครงการ วงเงิน 250,000 บาท ใช้จ่ายจริง 229,530 บาท
1. โครงการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงินตั้งไว้

250,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

229,530 บาท

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 3,000,000 บาท ใช้จ่ายจริง 2,448,918 บาท
1. โครงการบริหารจัดการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

วงเงินตั้งไว้ 3,000,000 บาท
ใช้จ่ายจริง 2,448,918 บาท

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ จานวน 2 โครงการ วงเงิน 650,000 บาท ใช้จ่ายจริง 140,970.50 บาท
1. โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี 2563
2. โครงการด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.

วงเงินตั้งไว้

50,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้

600,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

140,970.50 บาท

วงเงินตั้งไว้

806,500 บาท

ใช้จ่ายจริง

703,700.50 บาท

วงเงินตั้งไว้

200,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

141,077 บาท

IAESTE จานวน 1 โครงการ วงเงิน 806,500 บาท ใช้จ่ายจริง 703,700.50 บาท
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจาประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 200,000 บาท ใช้จ่ายจริง 141,077 บาท
1. โครงการส่งเสริมและบารุงรักษา Center Lab 1

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน จานวน 2 โครงการ วงเงิน 3,500,000 บาท ใช้จ่ายจริง 3,071,394.70 บาท
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ TGGS

วงเงินตั้งไว้ 2,500,000 บาท
ใช้จ่ายจริง 2,108,107.89 บาท

2. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (CRDC)

วงเงินตั้งไว้ 1,000,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

963,286.81 บาท

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 5 โครงการ วงเงิน 3,935,800 บาท ใช้จ่ายจริง 3,237,170 บาท
1. โครงการสมทบการบริหารงานของสานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วงเงินตั้งไว้ 1,125,000 บาท
ใช้จ่ายจริง 1,065,275 บาท

2. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย
3. โครงการศูนย์วิจัยความร่วมมือวิศวกรรมไฟฟ้า ไทย - ฝรั่งเศส
4. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
5. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจาปี 2564 (KMUTNB Innovation Award 2021)

วงเงินตั้งไว้

700,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

698,526 บาท

วงเงินตั้งไว้

760,800 บาท

ใช้จ่ายจริง

655,649 บาท

วงเงินตั้งไว้

200,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

(-) บาท

วงเงินตั้งไว้ 1,150,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

817,720 บาท

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน จานวน 1 โครงการ วงเงิน 530,000 บาท ใช้จ่ายจริง 530,000 บาท
1. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน

วงเงินตั้งไว้

530,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

530,000 บาท

วงเงินตั้งไว้

200,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

199,958 บาท

วงเงินตั้งไว้

200,000 บาท

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา จานวน 2 โครงการ วงเงิน 400,000 บาท ใช้จ่ายจริง 295,873.80 บาท
1. โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล

ใช้จ่ายจริง

95,915.80 บาท

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส จานวน 2 โครงการ วงเงิน 1,050,000 บาท ใช้จ่ายจริง 1,085,451.78 บาท
1. โครงการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
2. โครงการจ้างพนักงานพิเศษ

วงเงินตั้งไว้

700,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

688,131.78 บาท

วงเงินตั้งไว้

350,000 บาท

ใช้จ่ายจริง

397,320 บาท

โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วงเงิน 32,360,400 บาท ใช้จ่ายจริง 23,036,440.08 บาท
1. โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาลในแผนฯ 12

วงเงินตั้งไว้ 2,000,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

2. สมทบค่าเช่าทรัพย์สิน

(-) บาท*

วงเงินตั้งไว้ 1,323,500 บาท
ใช้จ่ายจริง 1,323,423 บาท*

3. โครงการบริหารอุทยานเทคโนโลยี

วงเงินตั้งไว้ 2,000,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ

วงเงินตั้งไว้ 600,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

5. โครงการสนับสนุนการสอนภาษาที่สาม

540,425 บาท*

วงเงินตั้งไว้ 300,000 บาท
ใช้จ่ายจริง

6. สารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและโครงการจาเป็นเร่งด่วน

146,561 บาท*

(-) บาท*

วงเงินตั้งไว้ 26,136,900 บาท
ใช้จ่ายจริง 21,026,031.08 บาท*

หมายเหตุ :

(1) ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริงในการดาเนินโครงการต่างๆ เป็นข้อมูลจากการรายงานผลของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(2) *นาข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มาจากระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย (โดยกลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน)

ส่วนที่ 3
ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปี
และโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการประจาปี ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(พิจารณาตามผลการดาเนินงานของโครงการ : จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
หน่วย : โครงการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมฯ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

สานักหอสมุดกลาง

สานักคอมพิวเตอร์ฯ

สานักวิจัยฯ

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาฯ

สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรัง่ เศส

สานักงานอธิการบดี
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8

8
0
0
0
8

10
0
0
1
11

5
0
0
1
6

6
0
0
0
6

2
0
0
0
2

14
0
0
0
14

10
0
0
2
12

3
1
2
3
9

185
2
2
12
201

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
4
3
10
4
5
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
0
0
0
1
0
- เลื่อนดาเนินการ
0
0
0
0
0
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
0
0
0
1
0
รวมโครงการ
4
3
10
6
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิม่ ขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม

3
0
0
1
4

9
0
0
0
9

5
0
0
3
8

3
0
0
0
3

8
0
0
0
8

0
0
0
0
0

2
0
0
0
2

4
0
0
0
4

5
0
0
0
5

2
0
0
0
2

1
0
0
0
1

4
0
0
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

72
1
0
5
78

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
4
5
8
6
12
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
0
0
0
1
0
- เลื่อนดาเนินการ
0
0
0
0
0
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
0
0
3
0
0
รวมโครงการ
4
5
11
7
12
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

4
0
0
0
4

4
0
0
0
4

1
0
0
1
2

3
0
0
0
3

1
0
0
1
2

3
0
0
0
3

0
0
0
0
0

3
0
0
0
3

4
0
0
2
6

3
0
0
0
3

0
0
0
0
0

4
0
0
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1

10
0
0
1
11

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

2
0
0
0
2

7
0
0
1
8

0
0
0
0
0

85
1
0
10
96

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
8
3
6
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
1
0
0
- เลื่อนดาเนินการ
0
0
0
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
0
0
2
รวมโครงการ
9
3
8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

3
0
0
0
3

7
0
0
0
7

1
0
0
0
1

7
0
0
0
7

2
0
0
1
3

1
0
0
0
1

3
0
0
1
4

2
0
0
0
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
0
0
0
3

0
0
1
0
1

2
0
0
0
2

3
0
0
0
3

0
0
0
0
0

6
0
0
0
6

0
0
0
0
0

4
0
0
0
4

3
0
0
0
3

8
0
0
0
8

4
1
0
0
5

0
0
0
0
0

76
2
1
4
83

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- เลื่อนดาเนินการ
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
รวมโครงการ
รวมโครงการทั้งหมด

3
0
0
0
3
28

5
0
0
0
5
41

6
0
0
0
6
28

2
0
0
1
3
36

6
0
0
2
8
28

0
0
0
0
0
12

2
0
0
0
2
24

3
1
0
0
4
20

1
0
0
1
2
5

3
0
0
0
3
11

1
0
0
0
1
23

3
0
0
0
3
14

1
0
0
0
1
9

3
0
0
0
3
22

0
0
0
0
0
8

2
0
0
0
2
20

3
0
0
0
3
20

2
0
0
0
2
13

1
0
0
0
1
6

1
0
0
0
1
25

4
0
0
0
4
29

3
0
1
0
4
13

64
1
1
5
71
529

รวม

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

5
0
0
2
7

คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ

13
0
0
0
13

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

13
0
0
0
13

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9
0
0
3
12

ผลการดาเนินงาน
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฯ

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (พิจารณาผลการดาเนินงาน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
9
6
11
9
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
1
0
0
0
- เลื่อนดาเนินการ
0
0
0
0
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
0
0
0
0
รวมโครงการ
10
6
11
9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักสูตรเพือ่ การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

3
0
0
0
3
30

3
0
0
0
3
20

3
0
0
1
4
44

ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(พิจารณาตามผลการดาเนินงานของโครงการ โดยสรุปทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์)
หน่วย : โครงการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฯ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมฯ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

สานักหอสมุดกลาง

สานักคอมพิวเตอร์ฯ

สานักวิจัยฯ

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาฯ

สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรัง่ เศส

สานักงานอธิการบดี

28

20

38

25

38

27

35

19

12

22

19

4

11

21

13

9

22

8

18

18

13

6

25

25

6

482

93.33

100

86.36

89.29

92.68

96.43

97.22

67.86

100

91.67

95.00

80.00

100

91.30

92.86

100

100

100

90.00

90.00

100

100

100

86.21

46.15

91.12

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

6.67

0.00

0.00

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.45

7.69

1.32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.08

0.76

0

0

6

1

3

1

1

9

0

2

0

1

0

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

36

(ร้อยละผลการดาเนินงาน)

0.00

0.00

13.64

3.57

7.32

3.57

2.78

32.14

0.00

8.33

0.00

20.00

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.34

23.08

6.81

รวมโครงการ

30

20

44

28

41

28

36

28

12

24

20

5

11

23

14

9

22

8

20

20

13

6

25

29

13

529

ผลการดาเนินงาน
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
(ร้อยละผลการดาเนินงาน)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
(ร้อยละผลการดาเนินงาน)
- เลื่อนดาเนินการ
(ร้อยละผลการดาเนินงาน)
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (พิจารณาผลการดาเนินงาน)

ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(พิจารณาตามตัวชี้วัดโครงการ : จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
หน่วย : ตัวชี้วัด

สำนักงำนอธิกำรบดี

สถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

สำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ

สำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม

สถำบันสหกิจศึกษำและพัฒนำฯ

สำนักวิจัยฯ

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

สำนักหอสมุดกลำง

คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร

คณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม

คณะบริหำรธุรกิจ

คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

วิทยำลัยนำนำชำติ

บัณฑิตวิทยำลัย

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

บัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำติฯ

คณะสถำปัตยกรรมฯ

คณะอุตสำหกรรมเกษตร

คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมฯ

คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรฯ

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

ผลการดาเนินงาน
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (พิจารณาตามตัวชี้วัดโครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน
ร้อยละ

18 17 14 8 13 7 10 10 13 10 25 23 20 19 19 14 5 5 19 18 24 23 2 2 1 1 14 14 6 6 8 8 12 12 9 9 20 19 7 6 7 7 3 3 25 25 17 13 16 6
94.44

57.14

53.85

100

76.92

92.00

95.00

73.68

100

94.74

95.83

100

100

100

100

100

100

100

95.00

85.71

100

100

100

76.47

37.50

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน
ร้อยละ

7 6 5 5 11 9 6 4 5 4 8 6 11 11 23 12 3 1 11 11 0 0 4 4 8 7 11 11 4 4 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85.71

100

81.82

66.67

80.00

75.00

100

52.17

33.33

100

-

100

87.50

100

100

100

80.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน
ร้อยละ

6 6 6 6 15 9 7 7 12 10 6 6 6 6 8 2 3 3 9 7 4 4 0 0 3 3 7 3 3 3 0 0 4 3 0 0 1 0 11 8 1 1 0 0 3 1 14 12 0 0
100

100

60.00

100

83.33

100

100

25.00

100

77.78

100

-

100

42.86

100

-

75.00

-

0.00

72.73

100

-

33.33

85.71

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นทีย่ อมรับ
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน
ร้อยละ

12 10 6 6 9 4 4 4 7 7 1 0 12 11 13 7 1 1 8 7 5 5 0 0 0 0 4 3 2 0 3 3 4 4 0 0 11 11 0 0 7 7 5 5 10 9 11 9 0 0
83.33

100

44.44

100

100

0.00

91.67

53.85

100

87.50

100

-

-

75.00

0.00

100

100

-

100

-

100

100

90.00

81.82

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน
ร้อยละ

5 3 6 3 4 2 4 4 5 5 9 9 6 4 20 13 0 0 6 6 5 4 2 1 5 5 2 2 5 5 2 2 3 3 0 0 2 2 3 3 4 4 2 2 1 1 5 4 7 5
60.00

50.00

50.00

100

หมายเหตุ - บำงโครงกำรอำจมีมำกกว่ำ 1 ตัวชี้วัด

100

100

66.67

65.00

-

100

80.00

50.00

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

80.00

71.43

ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(พิจารณาตามผลการดาเนินงานของโครงการ : จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
หน่วย : โครงการ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาฯ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ

3
0
0
0
3

0
0
0
0
0

7
0
0
0
7

4
0
0
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

15
0
0
0
15

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
0
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
0
- เลื่อนดาเนินการ
0
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
0
รวมโครงการ
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
0
0
0
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
0
0
0
3

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
1
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
0
- เลื่อนดาเนินการ
0
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
0
รวมโครงการ
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

5
0
1
0
6

1
0
0
0
1

2
0
0
0
2

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10
0
1
0
11

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- เลื่อนดาเนินการ
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
รวมโครงการ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

3
0
0
0
3

0
0
0
0
0

3
0
0
0
3

7
0
0
0
7

2

9

1

15

16

7

8

58

รวม

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
1
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
0
- เลื่อนดาเนินการ
0
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
0
รวมโครงการ
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิม่ ขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม

สานักงานอธิการบดี

22
0
0
0
22

สานักวิจัยฯ

5
0
0
0
5

สานักคอมพิวเตอร์ฯ

7
0
0
0
7

สานักหอสมุดกลาง

8
0
0
0
8

คณะบริหารธุรกิจ

2
0
0
0
2

วิทยาลัยนานาชาติ

0
0
0
0
0

บัณฑิตวิทยาลัย

0
0
0
0
0

คณะสถาปัตยกรรมฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
0
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
0
- เลื่อนดาเนินการ
0
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
0
รวมโครงการ
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักสูตรเพือ่ การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฯ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลการดาเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (พิจารณาผลการดาเนินงาน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมโครงการทั้งหมด

ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(พิจารณาตามผลการดาเนินงานของโครงการ โดยสรุปทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์)
หน่วย : โครงการ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาฯ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ

100

88.89

100

100

100

100

100

98.28

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

0

0

0

0

0

0

0

0

(ร้อยละผลการดาเนินงาน)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

1

0

0

0

0

0

1

0.00

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.72

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

9

1

15

16

7

8

58

- เลื่อนดาเนินการ
(ร้อยละผลการดาเนินงาน)
- ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ
(ร้อยละผลการดาเนินงาน)
รวมโครงการ

รวม

(ร้อยละผลการดาเนินงาน)

สานักงานอธิการบดี

57

สานักวิจัยฯ

8

สานักคอมพิวเตอร์ฯ

7

สานักหอสมุดกลาง

16

คณะบริหารธุรกิจ

15

วิทยาลัยนานาชาติ

1

บัณฑิตวิทยาลัย

8

คณะสถาปัตยกรรมฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2

- ดาเนินการแล้วเสร็จ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฯ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลการดาเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (พิจารณาผลการดาเนินงาน)

ตารางสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(พิจารณาตามตัวชี้วัดโครงการ : จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
หน่วย : ตัวชี้วัด

สำนักงำนอธิกำรบดี

สถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

สำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ

สำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม

สถำบันสหกิจศึกษำและพัฒนำฯ

สำนักวิจัยฯ

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

สำนักหอสมุดกลำง

คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร

คณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม

คณะบริหำรธุรกิจ

คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

วิทยำลัยนำนำชำติ

บัณฑิตวิทยำลัย

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

บัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำติฯ

คณะสถำปัตยกรรมฯ

คณะอุตสำหกรรมเกษตร

คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมฯ

คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรฯ

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

ผลการดาเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (พิจารณาตามตัวชี้วัดโครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน

0 0

ร้อยละ

-

0 0 0 0
-

-

5 5

14 14

8 8

5 5

100

100

100

100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน

1 1

ร้อยละ

100

6 6 0 0
100

-

12 11

8 8

0 0

0 0

91.67

100

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน

0 0

ร้อยละ

-

0 0 0 0
-

-

3 3

0 0

0 0

0 0

100

-

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นทีย่ อมรับ
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน

2 2

ร้อยละ

100

13 11 2 1
84.62

50.00

2 2

2 2

0 0

0 0

100

100

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้ ตั้งไว้ ทำได้

สรุปกำรดำเนินงำน

0 0

ร้อยละ

หมายเหตุ - บำงโครงกำรอำจมีมำกกว่ำ 1 ตัวชี้วัด

0 0 0 0
-

-

1 1

5 5

0 0

3 3

100

100

-

100

ผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
➢⚫
สำหรับผลกำรดำเนินงำนในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์โดยสังเขป จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ในแผนฯ 12 ระยะกลำงแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหำวิทยำลัย
สำมำรถสรุปผลเพื่อให้ผู้บริหำรทรำบถึงประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรและนอกแผนปฏิบติกำรทั้งสิ้น 223 โครงกำร/กิจกรรม
สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน 207 โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.83
มหำวิทยำลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและติดตำมให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจัดโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรรำยงำนผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยในภำยใต้หลักธรรมำภิบำล กำรจัดอบรม/สัมมนำบุคลำกรของแต่ละส่วนงำนเพื่อพัฒนำกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ มีกำร
จัดทำแผน ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนดไว้ กำรให้ควำมรู้บุคลำกรด้ำนกฎระเบียบและข้อบังคับตำมแนวปฏิบัติด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรตำม
หลักธรรมำภิบำล กำรส่งเสริมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของส่วนงำนระดับคณะด้วยหลักธรรมำภิบำล มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับคณะของส่วนงำนจัดกำรศึกษำ มีกิจกรรมผู้บริหำรพบผู้ปฏิบัติงำนและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลทั้ง 10 ด้ำน นอกจำกนี้
ยังพบว่ำแต่ละส่วนงำนให้ควำมสำคัญต่อควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เทคนิคกำรสร้ำงผลงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำน” ทำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรจัดทำผลงำนของแต่ละตำแหน่ง กำรจัดทำตัวชี้วัดและแผนพัฒนำบุคลำกร โครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
กำรให้ควำมรู้เพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรผ่ำนโครงกำร เรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับกำรเขียนบทควำมวิจัยและกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ ” โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร "ก.พ.อ. 03 : ก้ำวแรกสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร" เป็นต้น นอกจำกนี้สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำนก็สำมำรถช่วยส่งเสริมกำรทำงำนของบุคลำกร
ให้มีประสิทธิภำพได้ ส่วนงำนจึงตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องดังกล่ำวผ่ำนกำรดำเนินงำน ได้แก่ โครงกำรปรับปรุงห้องน้ำเพื่อควำมสุข กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำน (Big Cleaning Day) โดยให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรในวันที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 และมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนของส่วนงำนในรูปแบบออนไลน์ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพหรื อ
ควำมสัมพันธ์ของบุคลำกร รวมถึงกำรพัฒนำและปรับปรุงอำคำรสถำนที่ต่ำงๆ มหำวิทยำลัยมีเป้ำประสงค์ในกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้จึงสนับสนุนให้บุคลำกร
นำประสบกำรณ์และควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนจริง รวมถึงส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงำน โดยส่วนงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยมีกำรจัดโครงกำรรองรับที่หลำกหลำย เช่น กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรวิจัย

โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทำงด้ ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรและสำยวิชำกำรในมหำวิทยำลัย โครงกำร
จัดกำรควำมรู้และค้นหำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้หลำยโครงกำร/กิจกรรม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรทำกิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม ส่วนงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดโครงกำร เช่น โครงกำรประชำสัมพันธ์ครบวงจรโดยกำรจัดทำแผ่นพับ โบรชัวร์ , rollup, Standee ประชำสัมพันธ์, งำนออกบูธ, ทำเพจของ
นักศึกษำ,จัดทำสติกเกอร์ติดขวดเจลแอลกอฮอล์, ประชำสัมพันธ์ลงใน website และ facebook ของส่วนงำน มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/ช่วยเหลือสังคม สำหรับกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรบริหำรงำนและกำรบูรณำกำรข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ ก็มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง ส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยจึงจัดโครงกำรเพื่อรองรับ
กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยในด้ำนนี้ ด้วยกำรจัดโครงกำรพัฒนำกำรทำงำนโดยกำรใช้สำรสนเทศ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรบริหำรงำน โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและจัดกำรกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยเสมือนระบบเครือข่ำยบัญชี 3 มิติ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำรเพื่อกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในกำร
เป็นมหำวิทยำลัยยั่งยืน ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงกำร Recycle for Environment โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะอันตรำย
จำกงำนทดสอบเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรและนอกแผนปฏิบติกำรทั้งสิ้น 93 โครงกำร/
กิจกรรม สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน 87 โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.55
มหำวิทยำลัยมีกำรกำหนดนโยบำยให้ส่วนงำนจัดกำรศึกษำดำเนินกำรกำหนดควำมชัดเจนของหลักสูตรและสำมำรถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่ำนกระบวนก ำร
กำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยส่วนงำนจัดกำรศึกษำได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรให้สอดคล้องรองรับนโยบำยดังกล่ำว เช่น โครงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้และประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรจัดอบรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินระดับหลักสูตรปีกำรศึกษำ 2563 ตำม
แนวทำง ABET ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนระบบ Application Zoom โครงกำรสำรวจภำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิตและกำรประกอบอำชีพ มีกำรปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ
Outcome Based Education เป็นต้น กำรสนับสนุนกำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรอำนวยควำมสะดวกในรูปแบบสำกล และมีกำรจัด
กิจกรรมที่เน้นกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยจัดโครงกำรให้ควำมรู้กำรเป็น Start Up แก่นักศึกษำ เป็นต้น รวมถึงมีกำรพัฒนำคนและระบบเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในรูปแบบสหวิทยำกำรเพื่อตอบสนองเครือข่ำยทำงวิชำกำรและวิจัยพัฒนำจำกหลำกหลำยหน่วยงำน ผ่ำนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประก อบกำร/
สถำนศึกษำ โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและ/หรือวิจัยพัฒนำแบบสหวิทยำกำร และมีกำรจัดโครงกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) กำรจัด
กำรเรียนกำรสอนแบบโมดูล (Module) และระบบธนำคำรหน่วยกิต (Credit bank) ส่วนงำนมีกำรจัดโครงกำรที่ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนกำรผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
กำรปฏิบัติงำนแบบสำกล เช่น โครงกำรฝึกอบรมและเสริมทักษะด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม

โครงกำรเสริมควำมรู้ทำงด้ำนมำตรฐำน ISO เป็นต้น สำหรับด้ำนกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนและกระบวนกำรเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบสำกลที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนงำนจัดกำรเรียนกำรสอนจึงได้จัดโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรสนับสนุนบุคลำกรเพื่อพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพด้ำนควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ โดยให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรมซึ่งจัดโดย มจธ. ร่วมกับ สวทช. กำรจัดโครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรจัดทำหลักสูตร Non Degree ในภำคอุตสำหกรรม โดยมหำวิทยำลัย เล็งเห็นควำมสำคัญ ให้มีกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมในเรื่องกำรเรี ยนกำรสอน
งำนวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร โดยส่วนงำนจัดกำรเรียนกำรสอนได้จัดโครงกำรรองรับ เช่น โครงกำร Project day โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัยหรือ
บริกำรวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้ร่วมวิจัยอุตสำหกรรม (Work integrated Research, WiR) เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออกสหกิจ ศึกษำ
สำหรับนักศึกษำ โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำในหลักสูตรที่มีนักศึกษำต่ำงชำติลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษำแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรสนับสนุน
ให้นักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำกับหน่วยงำนระดับนำนำชำติ มีกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ตำมแนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) ด้วยกำรจัดโครงกำรที่หลำกหลำย เช่น โครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพของนักศึกษำเพื่อเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น และ
ถ่ำยทอดเป็น กำรจัดโครงกำร Science Exhibition Week 2021 (ผ่ำนกำรประชุมแบบออนไลน์) โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมเวทีประจำเพื่อส่งนักศึกษำเข้ำร่วม
นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำสอนร่วมในรำยวิชำของหลักสูตร โครงกำรครูอุตสำหกรรมในห้องเรียนมหำวิทยำลัยโดยเชิญวิทยำกรจำก
ภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน มำบรรยำยให้กับนักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ กำรนำนักศึกษำเยี่ยมชมสถำนประกอบกำรเพื่อบูรณำกำรควำมรู้ กับภำคอุตสำหกรรม
กำรจัดโครงกำรแข่งขันทำงวิชำกำร เรื่อง กำรวำงแผนธุรกิจและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสำหกรรม 4.0 ในรูปแบบออนไลน์ กำรจัดโครงกำรที่มีกำรเพิ่มทักษะ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพผ่ำนกำรเสวนำ เรื่อง “เปิดโลกทัศน์กำรทำงำนบนเรือสำรำญระดับโลก และควำมท้ำทำยของกำรท่องเที่ยวโดยเรือสำรำญยุค New Normal กำรจัด
โครงกำร WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรและนอกแผนปฏิบติกำรทั้งสิ้น
99 โครงกำร/กิจกรรม สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน 88 โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89
ส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยมีกำรจัดโครงกำรเพื่อส่งเสริมบุคลำกร นักวิจัย ขอทุนสนับสนุนงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจำกแหล่งทุนภำย ในมหำวิทยำลัย
ผ่ำนกิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณำกำรงำนวิจัยพัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โครงกำรส่งเสริมแ ละสนับสนุนงำนวิจัย ตำรำ
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมจำกแหล่งทุนภำยในส่วนงำน โครงกำรทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงกำรจัดสรรเงินรำยได้สำหรับงำนวิจัยของบุคลำกร โครงกำรสนับสนุน
ทุนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ กำรนำเสนอและเผยแพร่ผลงำน รวมถึงสนับสนุนให้มีกำรแสวงหำแหล่งทุนวิจั ยจำกภำยนอก เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม (สสว.) รวมถึงบริษัทเอกชนและภำคอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยมีกำรปรับปรุงระเบียบกำรดำเนินงำนสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำให้มีควำมทันสมัย
และคล่องตัว โดยกำรจัดอบรม เรื่อง ขั้นตอนกำรขอพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มีกำรจัดทำระเบียบงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง "ขั้นตอนกำรรับ
งำนบริกำรวิชำกำรประเภททดสอบ ตรวจสอบ" และส่งเสริมกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในระดับนำนำชำติผ่ำนโครงกำรส่งเสริมกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่อยู่บนฐำนข้อมูล กำรจัดสรรทุนวิจัยและกำรไปนำเสนอผลงำนวิจัยในระดับนำนำชำติ โครงกำรรำงวัลนักวิจัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ นอกจำกนี้
มหำวิทยำลัยได้ส่งเสริมกำรเผยแพร่หรือนำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูลสำกลโดยกำรจัดประชุมวิชำกำรครุศำสตร์อุตสำหกรรม
ระดับชำติ ครั้งที่ 13 และระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 8 ภำยใต้หัวข้อ "Transitioning to the New Normal in Engineering and Education" ในรูปแบบออนไลน์ โครงกำร
ส่งเสริมกำรเผยแพร่หรือนำเสนอผลงำนวิจัย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกำรจัดโครงกำร
ศูนย์วิจัยควำมร่วมมือวิศวกรรมไฟฟ้ำ ไทย - ฝรั่งเศส โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยระหว่ำงประเทศ เช่น โครงกำร UL International Research Partnerships
Electrical Engineering Thai-French Research Center (EE-TFRC) มีกำรจัดโครงกำรเพิ่มศักยภำพในกำรเขียนบทควำมวิจัย กิจกรรมกำรให้พี่เลี้ยงช่วยให้คำแนะนำ
กับนักวิจัยหน้ำใหม่ กำรจัดประชุมวิชำกำร Young Researchers Forum เพื่อเป็นกำรเพิ่มจำนวนนักวิจัยหน้ำใหม่ที่มีศักยภำพในกำรเขียนบทควำม นอกจำกนี้ยังเป็น
เจ้ำภำพในกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร The 17th International Joint Conference on Computer โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครั้งที่ 17 The 17th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2021) รูปแบบออนไลน์เป็น Virtual Conference
ผ่ำนโปรแกรม Webex นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยยังส่งเสริมกำรนำผลงำนไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำด้วยกำรสนับสนุนค่ำตอบแทนผลงำนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรนำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และ/หรือเชิงสังคม อีกด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ มีโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรและนอกแผนปฏิบติกำร
ทั้งสิ้น 94 โครงกำร/กิจกรรม สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน 86 โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.49
กำรสร้ำงศักยภำพงำนบริกำรวิชำกำรให้มีควำมเข้มแข็งโดยผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับในศักยภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย นั้น ส่วนงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยได้จัดโครงกำรเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุน เช่น โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ทำงสิ่งประดิษฐ์และนวัต กรรมสู่สังคม โครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม โครงกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและพัฒนำกลุ่มวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรวิจัยและกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โครงกำรพัฒนำ MOOC ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อเผยแพร่สื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในรำยวิชำต่ำงๆ เช่น เคมีสำหรับ
วิศวกร, เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และทรำนสดิวเซอร์ , ระบบกำรผลิตอัตโนมัติ, กำรควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC, เขียนแบบวิศวกรรม, กำรจัดกำรพลังงำน, เทคโนโลยีกำร
ซ่อมบำรุงโรงงำน, เทคโนโลยียำนยนต์, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรวิจัยและพัฒนำภำยใต้งบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐ และ

ภำคอุตสำหกรรม โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนแก่มูลนิธิพระดำบสเพื่อโดยเสด็จพระรำชกุศล และเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด
เชิงรุก ส่วนงำนได้จัดโครงกำรออกบูธประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่ำงๆ กำรประชำสัมพันธ์บริกำรวิชำกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ สำหรับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนบริกำรวิชำกำร
ให้มีประสิทธิภำพ มีโครงกำรที่รองรับในเรื่องนี้ ได้แก่ โครงกำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชันเพื่อกำรบริกำรโดยมีกำรวำงแผนและกำหนดขอบเขตของงำน พร้อมศึกษำ หำ
ควำมรู้ฝึกอบรมกำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชัน ดำเนินกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบและเปิดให้ทดลองใช้งำน รวมถึงติดตำมประเมินผลกำรใช้งำนและ จัดเก็บข้อมูล
ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน โครงกำรบริกำรวิชำกำรทำงด้ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรจัดกำรบทเรียนออนไลน์ผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ (e-Learning) มีกำรจัดโครงกำรบริกำรวิช ำกำรสู่ชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ ภำยใต้งบประมำณสนับสนุนจำกหน่ว ยงำนภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม เอกชน
หน่วยงำนอิสระและหน่วยงำนสำธำรณะ และมีกิจกรรมกำรลงนำม MOU กับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในเชิงวิชำกำรและวิจัยพัฒนำ มีกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ รวมทั้งกำรจัด
โครงกำรคลินิกอุตสำหกรรมที่ให้บริกำรให้คำปรึกษำแก่ภำคอุตสำหกรรม นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยมีกำรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ผลงำนจำกงำนบริกำรวิชำกำรสู่ภำยนอก
โดยส่วนงำนมีกำรดำเนินงำนโครงกำรสร้ำงหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก กำรจัดอบรมครูและประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ประยุกต์ (ร่วมกับมูลนิธิ
ส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์) เรื่อง “เทคนิคและกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ออนไลน์ ” และจัดประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ประยุกต์ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี กิจกรรมเผยแพร่ผลงำนจำกงำนบริกำรวิชำกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ รวมถึงกำรจัด
โครงกำรต่อยอดปริญญำนิพนธ์เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อเป็นกำรเชื่อมโยงระหว่ำงงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรและนอกแผนปฏิบติกำรทั้งสิ้น 78 โครงกำร/
กิจกรรม สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน 71 โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.03
ส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรจัดโครงกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตำมหลั กธรรมำภิบำลในกำรเรียนกำรสอนของแต่ละ
รำยวิชำ ด้วยกำรกำหนดกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำลในกำรเรียนกำรสอนลงใน มคอ. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตำมหลักธรรมำภิบำลและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย ให้แก่นักศึกษำ ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมค่ำยจริยธรรมนักศึกษำใหม่ และกำรปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่เพื่อให้ทรำบแนวทำงในกำรปฏิบัติตัวขณะที่เป็นนักศึกษำ รวมถึงจัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษำและบุคลำกรเพื่อกำรดำเนินชีวิต
แบบ New Normal ให้มีควำมสุขและปลอดภัยจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสำกล ซึ่งส่วนงำน
ภำยในได้จัดโครงกำรรองรับ เช่น โครงกำรนักศึกษำแลกเปลี่ยน มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียนและมำตรฐำนสำกล
กำรอบรมภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติกำร "English for your future : Easy English" นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำรที่มีกำรสอดแทรกวัฒนธรรมสำกลระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน

ให้กับนักศึกษำ เช่น กิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันและกำรทำงำนของคนญี่ปุ่น รวมถึงมีกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนและกำรสื่อสำรโดย
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น โครงกำรอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรออกแบบและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ในกำรทำงำน กำรพัฒนำระบบประเมินนักศึกษำสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำรเพื่อรองรับกำรดำเนินชีวิตกำรทำงำนในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นต้น

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากส่วนงาน

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ส่วนงาน/หน่วยงานต้องเสนอขอยกเลิก/ขอเลื่อนการดาเนินการในบางโครงการ
เนื่องจากลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ต้องมีการรวมกลุ่มคนเป็นจานวนมาก การไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกที่ต้องปิดทาการในช่วงการเกิดโรคระบาด หรือการปรับตัวชี้วัดใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือต้องปรับรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมใหม่
เช่น การเปลี่ยนมาจัดอบรมในลักษณะออนไลน์ หรือการลดจานวนผู้เข้าอบรมโดยเพิ่มจานวนครั้งในการจัดอบรมให้มากขึ้น ฯลฯ ทาให้การดาเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ทั้งนี้ มีหลายโครงการที่มีการดาเนินการแต่ไม่สามารถดาเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดโครงการที่กาหนดไว้
 สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากระยะเวลาในการรับข้อเสนองานวิจัยและการพิจารณา
อนุมัติอยู่ในช่วงใกล้ปิด การขอใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้เหลือระยะเวลาในการแก้ไขข้อเสนองานวิจัยน้อย ทาให้ไม่สามารถจัดสรรทุนให้
ดาเนินการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พบปัญหา กรณีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่สามารถระบุงบประมาณที่ใช้ไปในแต่ละ
โครงการได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการรายงานผลความก้าวหน้าของนักวิจัยเองเป็นสาคัญ ประกอบกับงานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดาเนินการเนื่องจากได้รับทุนสนับสนุน
ในช่วงกลางปีงบประมาณ และการจัดทาแผนปฏิบัติการในแต่ละรอบปีส่วนงานไม่สามารถระบุจานวนโครงการวิจัย, แหล่งทุน, จานวนเงินทุนที่ได้รับการพิจารณา
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้าได้ ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมในการยื่นขอทุนของนักวิจัย และการพิจารณาอนุมัติทุนจากแหล่งทุน/เจ้าของทุน
(ภายนอก) เองเป็นสาคัญ
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ พบปัญหา การดาเนินงานโครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรภายใน เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดส่งเอกสารใช้วิธีผ่านทางไปรษณีย์ทาให้การส่ง
และการรับเอกสารเกิดความล่าช้า

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
จาแนกตาม : ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1
ผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(จำแนกตำม : ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,100,000 บาท : เบิกจ่ายจริง จานวน 36,170,000 บาท (กันเงินเหลื่อมปี จานวน 9,930,000 บาท)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.แผ่นดิน (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการที่ยั่งยืน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมระดับสากล
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั โครงกำร
- จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรเชื่อมในระดับสำกลได้รบั
กำรพัฒนำเพื่อรองรับอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่

คน

300

305

- ดำเนินกำรตรวจรับครุภัณฑ์แล้วเสร็จ จำนวน 3 รำยกำร และ
อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รำยกำร คำดว่ำจะ
ดำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยในเดือน ต.ค. 64 สำหรับหลักสูตรฝึกปฏิบัติ
เทคโนโลยีกำรเชื่อมอำร์กโลหะด้วยมือ หลักสูตรฝึกปฏิบัติเทคโนโลยี
✓ กำรเชื่อมทิก และหลักสูตรปฏิบัติเทคโนโลยีกำรเชื่อมมิก/แมก
เป็นหลักสูตรภำคปฏิบัติที่วำงแผนไว้แต่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) จึงมีกำรจัดอบรมภำยใต้โครงกำรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในช่วง
เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
* หลักสูตรผู้ปฏิบัติกำรเชื่อมสำกล จำนวน 3 คน
* หลักสูตรผู้เชี่ยวชำญกำรเชื่อมสำกล จำนวน 30 คน
* หลักสูตรผู้ตรวจสอบกำรเชื่อมสำกล จำนวน 19 คน
* หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลำย ระดับ 2 จำนวน 26 คน
โครงกำรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 64 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
* หลักสูตรผู้ตรวจสอบกำรเชื่อมสำกล รุ่น 2 จำนวน 68 คน
* หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลำย ระดับ 2 จำนวน 54 คน

ตั้งไว้ 17,500,000 - เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ใช้จริง 16,300,000 แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเหตุ : กันเงินเหลื่อมปี โคโรนำ 2019 (COVID-19)
(1,200,000)
ทำให้ช่ำงเชื่อมไม่สำมำรถ
เข้ำฝึกปฏิบัติจริงได้

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมระดับสากล
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,100,000 บาท : เบิกจ่ายจริง จานวน 36,170,000 บาท (กันเงินเหลื่อมปี จานวน 9,930,000 บาท)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.แผ่นดิน (บาท)
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

* หลักสูตรผู้ปฏิบัติกำรเชื่อมสำกล จำนวน 9 คน
โครงกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ช่ำงเชื่อม (RESK) สำขำอำชีพ
กำรเชื่อมอุตสำหกรรม จำนวน 3 สำขำอำชีพ ดังนี้
* สำขำอำชีพกำรเชื่อมอำร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 จำนวน 1 คน
* สำขำอำชีพกำรเชื่อมทิก ระดับ 2 จำนวน 22 คน
* สำขำอำชีพกำรเชื่อมฟลั๊กคอร์ ระดับ 2 จำนวน 73 คน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,100,000 บาท : เบิกจ่ายจริง จานวน 36,170,000 บาท (กันเงินเหลื่อมปี จานวน 9,930,000 บาท)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.แผ่นดิน (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรการเรียนการสอนได้
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ
และบรรจุภัณฑ์วงจรรวมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั โครงกำร
- จำนวนบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมที่รบั กำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถ
ในด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- จำนวนสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ได้รบั กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ออกแบบกำรผลิตและกำรทดสอบบรรจุภัณฑ์และ
แผ่นวงจรพิมพ์
- จำนวนนักศึกษำได้รบั กำรพัฒนำให้มีทักษะควำมรู้
และควำมสำมำรถในด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

คน

100

-

สถำนประกอบกำร

10

-

คน

200

76

- ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์พร้อมทั้งลงนำมสัญญำกำร
สั่งซื้อครบทั้ง 5 รำยกำร โดยมีกำรส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
จำนวน 4 รำยกำร และรอกำรส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน 1 รำยกำร
มีผู้เข้ำรับกำรอบรมในช่วงไตรมำสที่ 2 จำนวน 51 คน ทั้งนี้เนื่องจำก
× สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) ในช่วงต้นไตรมำส 4 ยังคงทวีควำมรุนแรงและมีอัตรำ
กำรติดเชื้อและเสียชีวติ เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อกำรจัดกิจกรรม
× และกำรฝึกอบรมที่วำงแผนไว้ อย่ำงไรก็ตำมในช่วงเดือน ก.ย. 64
ที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อมีจำนวนลดลง
กอปรกับกำรผ่อนปรนมำตรกำรจำก สบค. ทำให้เริ่มมีกำรจัด
ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนของภำคทฤษฎี โดยมี
× ผู้เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 25 คน

ตั้งไว้ 28,600,000 - เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ใช้จริง 19,870,000 แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเหตุ : กันเงินเหลื่อมปี โคโรนำ 2019 (COVID-19)
(8,730,000)
มีควำมรุนแรงและขยำยวงกว้ำง
ไปหลำยพื้นที่ ทำให้บริษัท
จำเป็นต้องระงับกำรส่งพนักงำน
เข้ำร่วมฝึกอบรมเพื่อดูแลและ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดหรือ
ป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรติดเชื้อ
ทำให้ในไตรมำสที่ 4 ไม่สำมำรถ
จัดกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(จำแนกตำม : ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence)
กลยุทธ์ 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ บริหารจัดการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 5 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินการคลังโดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นฐานและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ TGGS
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้

ตั้งไว้ 2,500,000 - งบประมาณที่เหลือ
บัณฑิตวิทยาลัย
ใช้จริง 2,108,107.89 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน วิศวกรรมศาสตร์
- มีนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากลและมีผลงานวิจัย/

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นานาชาติสิรินธร

ความสามารถในระดับสากลและมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม

นวัตกรรม ในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จานวน 24 คน

ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ ไทย - เยอรมัน

ในระดับนานาชาติ

เป็นผลงานที่เข้าร่วมงาน International Conference จานวน 14 ผลงาน และเป็นผลงานวิจัย

1. ค่าทาความสะอาด

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 15 ผลงาน

เดือน ก.ย. 64

- จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล

คน

ผลงาน

30

30

24

75

ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับโดยเป็นผลงานจาก
อาจารย์ใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี)

×

✓ - มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลฯ จากอาจารย์ที่บรรจุใหม่อายุงานไม่เกิน 5 ปี
จานวน 6 คน โดยมีผลงานทางวิชาการ จานวน 75 ผลงาน ดังนี้

3. ค่าลิฟท์ งวดที่ 4 ระหว่าง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหรัฐ ฉันทานุมัติอาภรณ์ จานวน 5 ผลงาน

เดือน ก.ค. - ก.ย. 64

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์ จานวน 40 ผลงาน

4. ค่าจ้างดูแลรักษาระบบ

4. ดร.ยศวลัย โชติปทุมวรรณ จานวน 4 ผลงาน

สารองไฟฟ้าห้อง Sever

6. ดร.อัมพล ลิขิตชัชวาลกุล จานวน 7 ผลงาน
และมีผลงานวิชาการนับย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2017 - 2021) อ้างอิงจากฐานข้อมูล
Google Scholar ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 356 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 21
ล้านบาท

30

61.16

เดือน ส.ค. - ก.ย. 64

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ ถวาย จานวน 18 ผลงาน

5. ดร.เอกพจน์ เจริญวานิช จานวน 1 ผลงาน

- มูลค่างานวิจัยและบริการวิชาการ

2. ค่า รภป. ระหว่าง

✓ - มีมูลค่างานวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 49 โครงการ จานวนเงิน 61,165,646 บาท

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารงานและดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของสานักวิจัย

ตั้งไว้

1,125,000

และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จานวน 1,065,275 บาท

ใช้จริง

1,065,275

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

-

90

95

และเทคโนโลยี

✓
- ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจหน่วยงาน โดยเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานพิเศษ

ตั้งไว้

530,000

และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน

จานวน 3 คน จานวน 530,000 บาท

ใช้จริง

530,000

-

อิเล็กทรอนิกส์
โครงการ

1

1

ไทย - เยอรมัน

✓

โครงการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ตั้งไว้

ไทย - ฝรั่งเศส

ใช้จริง 688,131.78

ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ

1

2

✓ - มีโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของบุคลากร จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7
2. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการ

5

5

✓ - มีโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา จานวน 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการอบรม เรื่อง เทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิตอลด้วยชุดดูบอทวิชั่นสตูดิโอ้
2. โครงการอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการมองเห็นของหุ่นยนต์
3. โครงการจัดทาเครื่องวัดปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน
4. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 เพื่อการเรียนการสอน
5. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (ติดตั้งตู้เมน 50A และวัสดุ)

- จานวนทุนวิจัยที่สนับสนุนให้แก่บุคลากร
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส

700,000

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์ของบุคลากร
- จานวนโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนาสื่อ

ตัวชี้วัดโครงการ

- จานวนโครงการต่อส่วนงานที่ส่งเสริมสุขภาพหรือ

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 95
ร้อยละ

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันสหกิจศึกษา

- จานวนโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการสมทบการบริหารงานของสานักวิจัยวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

ทุน

2

2

✓ - มีทุนวิจัยที่สนับสนุนให้แก่บุคลากร จานวน 2 ทุน ได้แก่
1. การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ
ของนายจามิกร ไต่วัลย์ ทุนสนับสนุน จานวน 20,000 บาท

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของไฮโดรเจนในระบบทดสอบ
ประสิทธิภาพ ของนางสาวเยาวเรศ ไม้เกตุ ทุนสนับสนุน จานวน 20,000 บาท
- จานวนโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่

โครงการ

10

3

หน่วยงานภายนอกจากการประชาสัมพันธ์และการตลาด

×

- มีโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกจากการประชาสัมพันธ์และ
การตลาด จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสนับสนุนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
(นายนพรัต กาญจนประยุทธ, นายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล, นางสาวอัชณี ซาอุรัมย์)
2. โครงการสนับสนุนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
(นางสาวเยาวเรศ ไม้เกตุ)
3. โครงการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจาหน่ายผลงาน

โครงการจ้างพนักงานพิเศษ

- มีนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ จานวน 165 คน ดังนี้

ตั้งไว้

350,000

ตัวชี้วัดโครงการ

1. ห้องปฏิบัติการงานเชื่อม จานวน 99 คน

ใช้จริง

397,320

- จานวนนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ

คน

50

165

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี

✓ 2. ห้องปฏิบัติการการกัดกร่อน จานวน 4 คน
3. ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 27 คน

ไทย - ฝรั่งเศส

4. ห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า จานวน 35 คน
โครงการขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชาการคืน

- ดาเนินการชาระเงินคืนให้นักศึกษาที่ปิดกระบวนวิชาและลงทะเบียนซ้าซ้อน

ตั้งไว้

400,000

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวน 287,600 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 400,000 บาท คิดเป็น

ใช้จริง

287,600

321,200

- ร้อยละของการชาระเงินคืนให้นักศึกษาที่ปิดกระบวนวิชา

ร้อยละ

100

71.90

-

กองคลัง

-

กองคลัง

× ร้อยละ 71.90

และลงทะเบียนซ้าซ้อน
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- ดาเนินการเบิกจ่ายเงินในการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ตั้งไว้

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวน 258,395.60 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 321,200 บาท

ใช้จริง 258,395.60

- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินในการจัดประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ร้อยละ

100

80.45

× คิดเป็นร้อยละ 80.45

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- ปรับรูปแบบการดาเนินงานเป็นการประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้

10,000

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในการดาเนินงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนงาน

ใช้จริง

(-)

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 3 ครั้ง ดังนี้

- จานวนส่วนงานที่ได้มีการทาความเข้าใจในการ

20

9

การแพร่ระบาดของโรค
จึงทาให้ไม่สามารถจัด

× อาคารอเนกประสงค์

ดาเนินงานร่วมกัน

- เนื่องจากเกิดสถานการณ์ กองแผนงาน

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ครั้งที่ 1 : ส่วนงานบริการวิชาการ จานวน 5 ส่วนงาน เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม 215
ส่วนงาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการติดตามการดาเนินงานแต่ละส่วนงานเพื่อการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการลงพื้นที่ขับเคลื่อน

ครั้งที่ 2 : ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จานวน 3 ส่วนงาน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63

ผลการดาเนินงานแต่ละ

ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์

ส่วนงานตามแผนได้

ครั้งที่ 3 : ส่วนงานจัดการศึกษา จานวน 1 ส่วนงาน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63
ณ ห้องประชุมกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคล

- ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

ตั้งไว้

500,000

ตัวชี้วัดโครงการ

สาหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (กบม.)

ใช้จริง

499,800

- ร้อยละของการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดประชุมของ

ร้อยละ

100

99.96

-

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

× คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการ คณะกรรมการ

คณะกรรมการ/คณะทางานด้านบริหารงานบุคคลชุดต่างๆ

ประชุมสรรหาผู้บริหารของส่วนงาน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

(ค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทน และค่าอาหารว่างและ

ประจาปี คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ตามวาระการดารงตาแหน่ง)

เครื่องดื่ม) ที่กองบริหารฯ รับผิดชอบโครงการ

และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการ
เบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 499,800 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96

โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาหรับ

- ดาเนินการจัดโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ตั้งไว้

304,000

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

ใช้จริง

37,997

ตัวชี้วัดโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 103 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 100

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

80

100

✓ และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.55

คะแนนเฉลี่ย 3.80

ร้อยละ

4.55

✓

-

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- ดาเนินการตามโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ โดยมีค่าตอบแทนคณะทางาน

ตั้งไว้

1,000,000

สมทบพิเศษ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 8 ก.ค. - 7 พ.ย. 63) จานวน 56 คน

ใช้จริง

999,936

1,250,000

- จานวนภาคเรียนในการปฏิบัติงานโครงการเปิดสอน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการคณะทางานโครงการเปิดสอนนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

-

กองบริการการศึกษา

-

ศูนย์ความร่วมมือ

จานวนเงิน 499,968 บาท และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. - 8 พ.ค. 64)
ภาคเรียน

2

2

✓ จานวน 56 คน จานวนเงิน 499,968 บาท

คน

56

56

✓

นักศึกษาสมทบพิเศษ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทน
โครงการบริหารศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ

- ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือระหว่าง มจพ. และมหาวิทยาลัยชั้นนา

ตั้งไว้

ตัวชี้วัดโครงการ

ในต่างประเทศ โดยดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับรองแขกชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมชม

ใช้จริง 461,270.43

- จานวนโครงการ

โครงการ

1

1

นานาชาติ

✓ ศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมือทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Online และ On-site
จานวน 14 กิจกรรม เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการต่างประเทศ

โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีทางกฎหมาย

- มีการดาเนินการแล้วเสร็จแต่พบปํญหาในเรื่องการไม่สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้

20,000

ตัวชี้วัดโครงการ

กับการดาเนินคดีทางศาลหรืออัยการสูงสุดได้ ทาให้ร้อยละของการเบิกจ่ายฯ ไม่บรรลุตามที่

ใช้จริง

629

- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียม

ร้อยละ

80

3.15

× กาหนดไว้

- พบปัญหาในเรื่องการ

กองกฎหมาย

ไม่สามารถคาดการณ์
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีทางศาล

การดาเนินคดีทางศาล

หรืออัยการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

หรืออัยการสูงสุดได้

พระนครเหนือ
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย

- มีการดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน โดยมีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของ

ตั้งไว้

200,000

ตัวชี้วัดโครงการ

มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่กองกฎหมายรับผิดชอบ

ใช้จริง

162,100

- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนภารกิจส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดาเนินการประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ (สาหรับค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเลี้ยงรับรอง)
ที่กองกฎหมายรับผิดชอบดาเนินการ

ร้อยละ

80

81.05

✓ ดาเนินการ จานวน 162,100 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 200,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 81.05

-

กองกฎหมาย

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- ดาเนินการดูแลให้บริการในการใช้ห้องประชุม/หอประชุม ห้องเรียนรวม ปรับปรุงอาคารสถานที่

ตั้งไว้

ตัวชี้วัดโครงการ

และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ใช้จริง 353,020.50

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายนอก

คะแนนเฉลี่ย 3.75

4.22

920,000

- ดาเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคารนวมินทรราชินี

ตั้งไว้

1,380,000

อาคารนวมินทรราชินี

โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเท่ากับ 4.51

ใช้จริง

1,338,900

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ จานวน 1,338,900 บาท

โครงการค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างของ มจพ.

ตั้งไว้

761,000

ตัวชี้วัดโครงการ

ใช้จริง 722,490.67

คะแนนเฉลี่ย 3.75

4.51

-

กองอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

✓ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเท่ากับ 4.22 งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
จานวน 353,020.50 บาท

โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายนอก

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการอาคารนวมินทรราชินี

และภายในมหาวิทยาลัย

ปัญหา/อุปสรรค

-

กองอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

✓

และภายในมหาวิทยาลัย

- ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตาม

ร้อยละ

100

100

✓ - ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินงานครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้งาน

ร้อยละ

100

100

✓ - ผู้ปฏิบัติงานทาหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และเอาใจใส่ในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักวิชาการและปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน

-

กองงานพัสดุ

-

หน่วยตรวจสอบ

ครบถ้วนเพียงพอแก่การใช้งาน
- ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานทาหน้าที่ด้วยความตั้งใจและ
เอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามหลักวิชาการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจา

- มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย จานวน 6 ครั้ง ดังนี้

ตั้งไว้

108,000

มหาวิทยาลัย

1. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 63

ใช้จริง

104,050

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัย

2. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63
ครั้ง

6

6

✓ 3. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64
4. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64
5. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64
6. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64

ภายใน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้รับบริการตอบ

ตั้งไว้

4,216,300

พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

แบบสอบถามทั้งหมด จานวน 164 ชุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ใช้จริง

4,186,929

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ตัวชี้วัดโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

-

กองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี

เท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.14

✓

โครงการค่าเช่ารถโดยสาร รับ-ส่ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่

- มีการดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งจะมีการประชุมตรวจการจ้าง

ตั้งไว้

1,980,000

ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ทุกเดือนเพื่อปรับปรุงการบริการของบริษัทให้มีคุณภาพและปลอดภัยโดยนาข้อเสนอแนะ

ใช้จริง

1,850,400

พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

จากผู้ใช้บริการจริงมาหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

-

กองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งภายใน

คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.20

✓

และภายนอกมหาวิทยาลัย
โครงการค่าจ้างเหมาทาความสะอาด และค่าจ้างเหมา

- มีการดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งจะมีการประชุมตรวจ

ตั้งไว้

4,000,000

ดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

การจ้างทุกเดือนเพื่อปรับปรุงการบริการของบริษัทให้มีคุณภาพและปลอดภัยโดยนา

ใช้จริง

4,000,000

ตัวชี้วัดโครงการ

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการจริงมาหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.25

- ดาเนินการนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาใช้ในการสมทบค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา

ตั้งไว้

5,800,000

และค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย

ความสะอาดและดูแลรักษาความปลอดภัย ดังนี้

ใช้จริง

5,800,000

ตัวชี้วัดโครงการ

* ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 และ

- จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
* ร้อยละความสาเร็จของการมาปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

กองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี

✓

โครงการค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด

* จานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มาปฏิบัติงาน

-

เดือน ก.ค. 64 จานวน 2,718,784 บาท
คน

34

34

✓

ร้อยละ

95

100

✓ จานวน 3,081,216 บาท

* ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 - 30 เม.ย. 64

-

กองงาน
วิทยาเขตระยอง

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

คน

31

31

✓

ร้อยละ

95

100

✓

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด
* จานวนพนักงานรักษาความสะอาดที่มาปฏิบัติงาน
* ร้อยละความสาเร็จของการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความสะอาด
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

- ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานประกันคุณภาพระดับส่วนงาน ดังนี้

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนส่วนงานที่รับการประเมินคุณภาพภายใน

* การอบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จานวน 3 กิจกรรม
ส่วนงาน

25

25

✓

เป็นประจาทุกปี

ตั้งไว้

960,000

ใช้จริง

132,700

-

ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

* การให้คาปรึกษา แนะนาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
* สนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
- ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
* ประสานงานการดาเนินงาน การรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ
* จัดทารายงานการประเมินตนเอง
* ดาเนินงานประเมินคุณภาพภายใน
โดยผลการดาเนินงานทาให้ทุกส่วนงานและมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและได้รับ
การประเมินคุณภาพภายใน

โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และ

- ดาเนินการจัดพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และพนักงาน จานวน 4 ครั้ง

ตั้งไว้

100,000

- เนื้อหาในการจัดทา

สภาคณาจารย์และ

พนักงาน

รวมทั้งสิ้น 500 เล่ม ทาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากข้อมูลทั้งที่เป็นข้อคิดเห็น

ใช้จริง

99,900

ข่าวสารที่มาจากสมาชิก

พนักงาน

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปใช้เพื่อตนเอง สังคม และเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วย
ครั้ง

4

4

✓

ภายใน 1 ปี
- จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
อ้างอิงได้

สภาคณาจารย์ฯ มีเนื้อหา
ไม่สมบูรณ์ ทาให้การจัดทา
ต้นฉบับต้องใช้เวลาในการ

เล่ม

1,000

500

×

รวบรวมข้อมูลนานขึ้น
- หน่วยงานเพิ่มช่องทาง
ในการเผยแพร่กิจกรรม
การดาเนินงานผ่านสื่อ
online อาทิ website

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และ

facebook และ line เป็นต้น

พนักงาน

จึงได้พิจารณาปรับลด
- ต่อ -

จานวนจดหมายข่าว
ที่เป็นกระดาษ

โครงการบริหารงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

- มีการดาเนินโครงการบริหารงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. พบว่า มีการจัดส่งรายงาน

ตั้งไว้

497,200

ตัวชี้วัดโครงการ

ทางการเงิน จานวน 4 ครั้ง และสามารถจัดส่งได้ทันตามระยะเวลาที่กองแผนงานกาหนด

ใช้จริง

403,337

ตั้งไว้

4,000,000

ใช้จริง

3,685,308

- จานวนครั้งในการจัดส่งรายงานทางการเงินได้ทัน

ครั้ง

4

4

ตามระยะเวลาที่กองแผนงานกาหนด
- ระดับความพึงพอใจของสมาชิกสภาคณาจารย์และ

ระดับ

-

สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

✓ โดยสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน เท่ากับ 4.59 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

ดีมาก มากที่สุด ✓

พนักงานต่อการให้บริการของหน่วยงาน
โครงการบริหารสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนเรื่องที่ยื่นขอเบิกจ่ายเพื่อขอรับ

ร้อยละ

100

110

✓ - มีการเสนอเรื่องขอเบิกจ่ายให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ จานวน 110 เรื่อง จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 100 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 110

ร้อยละ

100

115

✓ - มีการเสนอเรื่องขอเบิกจ่ายค่ารับรองการประชุม จานวน 115 เรื่อง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
100 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 115

ร้อยละ

100

50

×

ค่าตอบแทน/เงินสมนาคุณ/ค่าเบี้ยประชุม
- ร้อยละของจานวนเรื่องที่ยื่นขอเบิกจ่ายเพื่อขอรับ
ค่ารับรองการประชุม
- ร้อยละของจานวนเรื่องที่ยื่นขอเบิกจ่ายเพื่อขอรับ

-

กองงานสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

- มีการจ้างพนักงานชั่วคราว รวม 6 เดือน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 50

ค่าจ้างพนักงานพิเศษ/พนักงานชั่วคราว
โครงการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

- ผลการปฎิบัติงานรับงานการค้า,งานการค้าพิเศษ มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น จานวน 325 ราย

ตั้งไว้

250,000

เฉพาะทาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และมีร้อยละความสาเร็จของงานที่ส่งมอบตามกาหนด คิดเป็นร้อยละ 100

ใช้จริง

229,530

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนงานจากผู้รับบริการ
- ร้อยละความสาเร็จของงานที่ส่งมอบตามกาหนด

งาน

>250

325

✓

ร้อยละ

85

100

✓

-

ศูนย์ผลิตตาราเรียน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- มีโครงการที่ใช้บริการ จานวน 8 โครงการ ได้แก่

ตั้งไว้

3,000,000

ทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

1. โครงการสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมเข็มเหล็กและการทดสอบความแข็งแรงของเข็มเหล็ก

ใช้จริง

2,448,918

- จานวนโครงการที่ใช้บริการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการบริหารจัดการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ตัวชี้วัดโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

ตามหลักวิศวกรรมโยธา ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 13 คน
โครงการ

25

8

- จานวนผู้รับบริการที่ได้รับการอบรม

คน

600

507

× 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนา
× ความร้อน รุ่นที่ 5/2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 22 คน

- จานวนเครือข่ายสถานประกอบการ

สถานประกอบการ

50

41

× 3. โครงการเผยแพร่การคิดบวกเพื่อความสุข สุขภาวะและสิทธิประโยชน์ทางประกันสังคม

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนนเฉลี่ย 4.00

4.58

✓ ปี 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 43 คน
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีสะอาดและการควบคุม

-

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่ออุตสาหกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 13 คน
5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะ Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Solidworks ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
6. โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบการรับรองบุคลากรในระดับสากลตามมาตรฐานของสถาบัน
การเชื่อมสากล (International Institute of Welding) รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 161 คน
7. โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบการรับรองบุคลากรในระดับสากลตามมาตฐานของสถาบัน
การเชื่อมสากล (International Institute of Welding) รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 201 คน
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 24 คน
โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ตั้งไว้

2,000,000

และนโยบายรัฐบาลในแผนฯ 12

ใช้จริง

(-)

สารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณ

ตั้งไว้

26,136,900

ไม่เพียงพอและโครงการจาเป็นเร่งด่วน

ใช้จริง 21,026,031.08

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

สมทบค่าเช่าทรัพย์สิน

โครงการบริหารอุทยานเทคโนโลยี

ตั้งไว้

1,323,500

ใช้จริง

1,323,423

ตั้งไว้

2,000,000

ใช้จริง

146,561

ตั้งไว้

1,200,000

ใช้จริง

(-)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาบุคลากร

- ไม่มีผู้ขอและผู้ได้รับทุน

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษามีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

- เนื่องจากอยู่ในช่วง

กองบริการการศึกษา

สถานการณ์การแพร่ระบาด

คน

10

-

×

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ร้อยละ

50

-

×

2019 (COVID-19) ที่ยังคง
มีความรุนแรงและขยายไป
ในวงกว้างมากขึ้น

โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

100

คะแนนเฉลี่ย 3.80

4.55

- ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนงาน เรื่อง เทคนิคการสอนงานในยุค

ตั้งไว้

40,000

New Normal เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9

ใช้จริง

28,850

✓ อาคารสานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 44 คน จากเป้าหมาย
✓ ที่ตั้งไว้ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ 4.55

-

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
โครงการจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย

- มีการเบิกจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 -

ตั้งไว้

700,000

ตัวชี้วัดโครงการ

30 ก.ย. 64 จานวน 698,526 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท คิดเป็น

ใช้จริง

698,526

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร้อยละ

70

99

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตั้งไว้

45,250

ตัวชี้วัดโครงการ

(COVID-19) จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ เพราะต้องมีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มระดมความคิด

ใช้จริง

(-)

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

และเทคโนโลยี

80

-

× เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คะแนนเฉลี่ย 3.80

-

×

-

- ดาเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64 ผ่านระบบ Microsoft Team ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตั้งไว้

300,000

ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ "KMUTNB Brand

เป็นคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างประเทศและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศจาก

ใช้จริง

(-)

Ambassador"

คณะและหน่วยงานต่างๆ จานวน 39 คน เป็นการพัฒนาความพร้อมด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

โคโรนา 2019 ทาให้ต้อง

ตัวชี้วัดโครงการ

งานด้านต่างประเทศให้แก่นักวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของ มจพ.

ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็น

- ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินของโครงการ

คะแนนเฉลี่ย 3.51
ร้อยละ

70

4.83
100

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

✓ ร้อยละ 99

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการให้บริการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

-

- จากสถานการณ์การแพร่ ศูนย์ความร่วมมือ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส นานาชาติ

✓ ทาให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้านต่างประเทศเข้าใจขั้นตอน
✓ ในการทางานและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสายงานเดียวกัน โดยผู้เข้าอบรม

แบบ Online 100%

ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 คือ มีความรู้ ความเข้าใจหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

ทากิจกรรมต่างจังหวัด

อยู่ในระดับมากขึ้นไป

ตามกาหนดการเดิมได้

และไม่สามารถเดินทางไป

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี 2563

- มีการดาเนินการตามโครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี 2563 โดยมีส่วนงานเสนอชื่อ

ตั้งไว้

50,000

- เนื่องจากสถานการณ์

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน จานวน 24 ส่วน จากทั้งหมด 25 ส่วนงาน คณะกรรมการ

ใช้จริง

(-)

การแพร่ระบาดของโรค

และสิ่งจูงใจ

- จานวนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

คน

3

คะแนนเฉลี่ย 3.51

3
-

✓ คัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 3 คน จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
× ทั้งหมด 40 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทาโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดยใช้เงิน

ระดับส่วนงาน

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงมีประกาศจาก ศบค.

จากกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ จานวน 51,000 บาท ทั้งนี้ไม่ได้ดาเนินการประเมินความ

และมหาวิทยาลัยให้งด

พึงพอใจผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน เนื่องจากมีประกาศ ศบค. และมหาวิทยาลัย

จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน

ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจานวนมาก

เป็นจานวนมาก

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

- ดาเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ทาให้มหาวิทยาลัยได้บุคลากรทั้งสายวิชาการและ

ตั้งไว้

100,000

- ส่วนงานเสนอรายชื่อ

ตัวชี้วัดโครงการ

สายสนับสนุนวิชาการที่มีผลงานดีเด่น มีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย

ใช้จริง

56,000

บุคลากรเข้าร่วมการคัดเลือก พนักงาน

- จานวนบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกในประเภทต่างๆ

รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นบุคลากรดีเด่น

เพื่อเสนอเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ

ได้เสนอรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ จาแนกเป็น

ไม่ครบถ้วนตามด้าน/

* อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย (4 สาขา สาขาละ 1 คน)

คน

4

1

×

* อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. จานวน 1 คน

* บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีผลงานดีเด่น

คน

4

3

×

* บุคลากรดีเด่นของ ปขมท. จานวน 3 คน

ของมหาวิทยาลัย (4 ด้าน ด้านละ 1 คน)

สาขาที่กาหนด

สภาคณาจารย์และ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนาประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

กองบริหารและจัดการ

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)

ตั้งไว้

16,250

ในการปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ

จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้จากการเสวนาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษร

ใช้จริง

(-)

ตัวชี้วัดโครงการ

ผ่านแบบจัดเก็บความรู้ออนไลน์เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละ

80

-

× จานวน 2 ช่องทาง ได้แก่ แฟนเพจ KM Zone KMUTNB และเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัยต่อไป

คะแนนเฉลี่ย 3.50

-

×

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียน

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตั้งไว้

16,000

การสอนเพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น

จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้จากการเสวนาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษร

ใช้จริง

(-)

ตัวชี้วัดโครงการ

ผ่านแบบจัดเก็บความรู้ออนไลน์เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

80

-

× จานวน 2 ช่องทาง ได้แก่ แฟนเพจ KM Zone KMUTNB และเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัยต่อไป

คะแนนเฉลี่ย 3.50

ร้อยละ

-

×

-

-

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน
โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

กองบริหารและจัดการ

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day

ทรัพยากรมนุษย์
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตั้งไว้

161,000

ครั้งที่ 8

จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยดาเนินการระหว่าง

ใช้จริง

38,133

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนส่วนงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
- จานวนองค์ความรู้ที่นามาถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-

วันที่ 5 เม.ย. - 31 พ.ค. 64 มีส่วนงานส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จานวน 25 ส่วนงาน
ส่วนงาน

20

25

เรื่อง

20

47

✓ รวมทั้งสิ้น 47 ผลงาน แบ่งเป็น
✓ 1. การถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ Show & Share ผ่าน Clip VDO จานวน 24 ผลงาน
2. การถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ผ่าน Poster จานวน 23 ผลงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการจัดพิมพ์สารประดู่แดง 4 สี

- ดาเนินการจัดพิมพ์วารสารประดู่แดงราย 3 เดือน จัดส่งไปยังโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค

ตั้งไว้

130,000

ตัวชี้วัดโครงการ

และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ มจพ.

ใช้จริง

73,830

- จานวนครั้งที่จัดพิมพ์เป็นไปตามแผน

ครั้ง

4

4

✓

-

กองกลาง

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- ดาเนินการจัดทาป้ายไวนิล ป้ายต้อนรับบุคคลสาคัญ/กิจกรรมต่างๆ ซื้อโฆษณาหนังสือพิมพ์

ตั้งไว้

500,000

มหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ มจพ. ในโอกาสต่างๆ โดยมีคะแนนประเมิน

ใช้จริง

300,850

- จานวนครั้งที่ผลิตสื่อเอกสารและจัดทาเอกสารเพื่อ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการผลิตสื่อและจัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

-

กองกลาง

-

กองแผนงาน

ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
ครั้ง

10

21

✓

ระดับ

ดีมาก

ดีมาก

✓

การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี 2563

- ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่และนาเสนอผ่านเว็บไซต์ของกองแผนงาน

ตั้งไว้

270,000

ตัวชี้วัดโครงการ

www.planning.kmutnb.ac.th เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานของทุกส่วนงาน

ใช้จริง

242,676

ตั้งไว้

425,000
300,670

- จานวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ ของ

เล่ม

600

600

✓ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)
ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน
โครงการจัดทาหนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัย
(1) โครงการจัดทาหนังสือ KMUTNB General

- ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่และนาเสนอผ่านเว็บไซต์ของกองแผนงาน

ใช้จริง

Information Bulletin 2020 - 2021

www.planning.kmutnb.ac.th เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานของ

(หนังสือ KMUTNB

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เป็นภาษาอังกฤษ
เล่ม

700

700

✓

ใช้จริง 149,800 บาท
และหนังสือสารสนเทศ มจพ.

ใช้จริง 150,870 บาท)

กองแผนงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ร้อยละ

20

15.20

×

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(2) โครงการสารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของนายจ้างที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้บังคับบัญชา

- มีนายจ้างที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562

- เนื่องจากสถานการณ์

ในฐานะที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562

ตอบแบบสอบถามกลับมา โดยคิดจากจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา

การแพร่ระบาดของโรค

ตอบแบบสอบถามกลับมาในแต่ละระดับการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 15.20

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ส่งผลกระทบ
ต่อสภาวะเศรษฐกิจ
เกิดการชะลอตัว ซึ่งเป็น
สาเหตุทาให้นายจ้างหรือ
ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา 2562

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ย 4.00

4.05

✓ - ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่และนาเสนอผ่านเว็บไซต์ของกองแผนงาน
www.planning.kmutnb.ac.th โดยสรุปข้อมูลตามคุณลักษณะ 5 ด้าน ในภาพรวมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 จาแนกได้ดังนี้
* ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
* ด้านความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
* ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
* ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
* ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78

ปิดกิจการจึงทาให้จานวน
แบบสอบถามที่ส่งกลับมา
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
- ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่และการนาเสนอผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน

ปีการศึกษา 2563

www.planning.kmutnb.ac.th โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้

- จานวนเอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศพื้นฐานที่สาคัญ

งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(3) โครงการจัดทาหนังสือสารสนเทศ มจพ.
ตัวชี้วัดโครงการ

แหล่งเงินงบประมาณ

* หลักสูตร จานวน 192 หลักสูตร
เล่ม

600

600

✓

5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

* นักศึกษาใหม่ จานวน 8,578 คน
* นักศึกษาทั้งหมด จานวน 30,548 คน
* ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 6,395 คน
* บุคลากร จานวน 2,653 คน
* งบประมาณ จานวน 2,864,129,800 บาท
* อาคารสถานที่
(กทม.) จานวน 292,877.40 ตร.ม.
(ปราจีนบุร)ี จานวน 98,795.65 ตร.ม.
(ระยอง) จานวน 71,512.37 ตร.ม.
* ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ร้อยละ 88.52
* ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03

โครงการจัดพิมพ์หัวข่าวสารสนเทศ มจพ.
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ (รายเดือน)

ครั้ง

12

12

✓

- จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ (รายเดือน)

ฉบับ

500

500

✓

- ดาเนินการจัดพิมพ์ข่าวสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ตั้งไว้

10,000

ให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ใช้จริง

8,988

-

กองแผนงาน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียง

- ดาเนินการจัดทาร่ม และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการต่างๆ กับสื่อมวลชน เนื่องใน

ตั้งไว้

40,000

ของมหาวิทยาลัย

โอกาสขึ้นปีใหม่ และวันคล้ายวันก่อตั้งกิจการของสื่อมวลชน เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

ใช้จริง

39,943.95

ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อ

-

กองกลาง

-

กองบริการการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน
คะแนนเฉลี่ย 4.51

5.00

✓

59

✓

มหาวิทยาลัย
- จานวนครั้งที่สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์

ครั้ง

40

ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
(สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสื่อมวลชน)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โครงการบารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ

- ดาเนินโครงการบารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อบริการนักศึกษา มีนักศึกษาที่ได้รับ

ตั้งไว้

นักศึกษา

การบริการ จานวน 29,235 คน และมีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ใช้จริง 211,658.50

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวน 1,752 คน

- จานวนนักศึกษาที่ได้รับการบริการ

คน

- จานวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

คน

27,000 29,235 ✓
300 1,752 ✓

650,000

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- มีเรื่องที่โปรแกรมสาเร็จรูป ACL Analytics จานวน 4 เรื่อง ได้แก่

ตั้งไว้

40,000

ตัวชี้วัดโครงการ

1. ตรวจค่าสอนเกินภาระงานสอน

ใช้จริง

38,520

เรื่อง

4

4

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการจ้างบารุงรักษาโปรแกรมสาเร็จรูป ACL Analytics

- จานวนเรื่องที่มีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ACL Analytics

ปัญหา/อุปสรรค

-

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

✓ 2. ตรวจเงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน
3. ตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ตรวจการรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้
และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 3 เพิ่มจานวนหลักสูตรที่มีการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษาและทักษะด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ
บริบทความเป็นสากล กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธ์ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต
(Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization) กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล
โครงการโลกทัศน์อาชีพ

- ไม่ได้ดาเนินการ -

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรที่ฟังบรรยาย

คน

36

-

×

เล่ม

1,430

-

×

คะแนนเฉลี่ย 3.75

-

×

และศึกษาดูงาน
- จานวนหนังสือ "โลกทัศน์อาชีพ" ที่แจกให้แก่นักศึกษา
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ตั้งไว้

70,000

- เนื่องจากสถานการณ์

ใช้จริง

(-)

การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

กองกิจการนักศึกษา

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- มีผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน กยศ. กรอ. จานวน 1 คน โดยสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตั้งไว้

193,700

- เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา

(ค่าจ้างพนักงานพิเศษ วุฒปิ ริญญาตรี)

ตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภาระงาน

ใช้จริง

182,559

มีการปรับค่าจ้างพนักงาน

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน
- ร้อยละของผลการประเมิน

พิเศษ ที่ปฏิบัตงิ านเกิน 1 ปี

คน

1

1

✓

ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทาให้

ร้อยละ

85

100

✓

ค่าจ้างชั่วคราวสาหรับ
เดือน ก.ย. 64 ไม่เพียงพอ

โครงการบริหารด้านกีฬา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่ให้บริการ

คน

2

2

- มีบุคลากรสาหรับให้บริการ จานวน 2 คน โดยสามารถให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์

ตั้งไว้

387,400

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป รวมถึงทาหน้าที่ประสานงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย

ใช้จริง

382,865

✓ ในทุกระดับ

- เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา

มีการปรับค่าจ้างพนักงาน
พิเศษ ที่ปฏิบัตงิ านเกิน 1 ปี

ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทาให้
ค่าจ้างชั่วคราวสาหรับ
เดือน ก.ย. 64 ไม่เพียงพอ
โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ประจาอาคาร 40 ปี

- มีบุคลากรดูแลด้านอาคารสถานที่ ซ่อมแซมและบารุงรักษาภายในอาคาร 40 ปี มจพ.

ตั้งไว้

229,000

- เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา

มจพ.

จานวน 1 คน

ใช้จริง

216,020

มีการปรับค่าจ้างพนักงาน

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน

พิเศษ ที่ปฏิบัตงิ านเกิน 1 ปี

คน

1

1

ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทาให้

✓

ค่าจ้างชั่วคราวสาหรับ
เดือน ก.ย. 64 ไม่เพียงพอ
โครงการเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม

ตั้งไว้

230,000

ประจาปี 2564

ด้านกิจการนักศึกษาและให้กาลังใจแก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน 72 คน

ใช้จริง

230,000

ตัวชี้วัดโครงการ

และมีชมรมที่นักศึกษาสามารถดาเนินกิจกรรมได้ จานวน 60 ชมรม

- จานวนอาจารย์ที่ปรึกษา
- จานวนชมรมที่นักศึกษาสามารถดาเนินกิจกรรมได้

คน

72

72

✓

ชมรม

60

60

✓

-

กองกิจการนักศึกษา

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

- ดาเนินการจ่ายค่าสนับสนุนกิจกรรมรายปีเพื่อพัฒนาเครือข่ายบัณฑิตในอุดมคติไทย

ตั้งไว้

3,000

(ค่าบารุงสมาชิกเครือข่าย)

เขตภาคกลาง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยน

ใช้จริง

3,000

- จานวนมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายบัณฑิต

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตามนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

-

กองกิจการนักศึกษา

องค์ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย
มหาวิทยาลัย

5

5

✓

โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพื่อดูแลสนามกีฬา

- มีบุคลากรสาหรับให้บริการ จานวน 3 คน โดยสามารถให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์

ตั้งไว้

603,700

- เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป รวมถึงทาหน้าที่ประสานงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย

ใช้จริง

599,665

มีการปรับค่าจ้างพนักงาน

- จานวนบุคลากรสาหรับให้บริการ (นักวิชาการศึกษา,

คน

3

3

✓ ในทุกระดับ

พิเศษ ที่ปฏิบัตงิ านเกิน 1 ปี

นายช่างเทคนิค, พนักงานสถานที)่

ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทาให้
ค่าจ้างชั่วคราวสาหรับ
เดือน ก.ย. 64 ไม่เพียงพอ

โครงการจ้างพนักงานพิเศษที่มีสัญญาจ้าง (ต่อเนื่อง)

- มีพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี จานวน 5 คน และระดับ ป.วส.

ตั้งไว้

1,152,200

- เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวน 1 คน โดยสามารถให้บริการแก่นักศึกษาด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การแนะแนว

ใช้จริง

1,116,758

มีการปรับค่าจ้างพนักงาน

- จานวนพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี

คน

5

5

✓ การศึกษา การให้บริการด้านวิชาการทหาร รวมถึงการบริหารงานภายในกองกิจการนักศึกษา

พิเศษ ที่ปฏิบัตงิ านเกิน 1 ปี

- จานวนพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน ระดับ ป.วส.

คน

1

1

✓

ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทาให้
ค่าจ้างชั่วคราวสาหรับ
เดือน ก.ย. 64 ไม่เพียงพอ

โครงการ KMUTNB Leadership Camp

- ดาเนินการจัดโครงการ “Leadership Camp 2021 : To be a Global Citizenship”

ตั้งไว้

530,000

ตัวชี้วัดโครงการ

ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิ.ย. 64 ในรูปแบบ online ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา มจพ.

ใช้จริง

28,800

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.55

✓ จากคณะต่างๆ จานวน 34 คน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะผู้นาสากล ทักษะวัฒนธรรมนานาชาติ และความรู้เกี่ยวกับ
UN Sustainable Development Goals นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา
จานวน 15 คน เพื่อไปเข้าร่วมโครงการ the “Lead as a Global Citizen : World Series
Webinar” จัดโดย Humanitarian Affairs Asia เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสากล
และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของ มจพ. และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

-

ศูนย์ความร่วมมือ
นานาชาติ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงาน

- IAESTE Thailand ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารงานและการสื่อสาร

ตั้งไว้

ด้านเทคนิคประจาประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์โครงการสมัครสอบประจาปีให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ทราบโดยทั่วถึง

ใช้จริง 703,700.50 การแพร่ระบาดของโรค

ตัวชี้วัดโครงการ

806,500

ทั้งประเทศ โดยมีนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ประจาปี 2564 จานวน 256 คน และมี

- จานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ประจาปี 2564

คน

350

256

- จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกรับทุนฝึกงาน

คน

60

6

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เนื่องจากเกิดสถานการณ์ IAESTE Thailand

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

× นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกรับทุนฝึกงาน จานวน 6 คน

ทาให้นักศึกษาไม่สามารถ

×

เดินทางมาสมัครสอบได้

ประจาปี 2564

จึงเกิดปัญหาจานวน
นักศึกษาที่สมัครสอบ
และจานวนนักศึกษา
สอบผ่านการคัดเลือก
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ

ตั้งไว้

600,000

ตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ

ใช้จริง

540,425

โครงการสนับสนุนการสอนภาษาที่สาม

ตั้งไว้

300,000

ใช้จริง

(-)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนอง
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โครงการศูนย์วิจัยความร่วมมือวิศวกรรมไฟฟ้า

- มีการดาเนินงานโครงการศูนย์วิจัยความร่วมมือวิศวกรรมไฟฟ้า ไทย - ฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่

ตั้งไว้

760,800

- เนื่องจากเป็นช่วงเวลา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

ไทย - ฝรั่งเศส

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SCOPUS

ใช้จริง

655,649

ในสถานการณ์การแพร่

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวน 41 เรื่อง

- จานวนผลงานวิจัย Scopus
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

10

41

คะแนนเฉลี่ย 4.00

เรื่อง

-

และเทคโนโลยี

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงปรับ

✓
×

กิจกรรมและไม่มีการ
ดาเนินการประเมิน
ความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- มีการดาเนินโครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบ VIRTUAL Conference

ตั้งไว้

200,000

ตัวชี้วัดโครงการ

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom จานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 2 ก.ย. 64 มีผลงานที่เข้าร่วม

ใช้จริง

(-)

- จานวนผลงานวิจัยที่นาเสนอ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลงาน

150

คน

- เนื่องจากเป็นช่วงเวลา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
ในสถานการณ์การแพร่

148

× นาเสนอทั้งสิ้น 148 ผลงาน ทั้งนี้ ไม่ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการ เนื่องจากมีรายรับ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

250

200

× จากค่าลงทะเบียนของผู้นาเสนอผลงานที่ครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดแล้ว

โคโรนา 2019 จึงปรับ

คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.55

✓

รูปแบบการดาเนินกิจกรรม

เป็นรูปแบบ online

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมการนาผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวด ในระดับประเทศและต่างประเทศ
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

- มีการดาเนินงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจาปี 2564

ตั้งไว้

1,150,000

- เนื่องจากเป็นช่วงเวลา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 ในรูปแบบ online โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 203 ผลงาน

ใช้จริง

817,720

ประจาปี 2564 (KMUTNB Innovation Award 2021)

และเข้ารอบตัดสิน จานวน 12 ผลงาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 7 มิ.ย. 64 มีผู้เข้าชมผลงานผ่านระบบ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

ตัวชี้วัดโครงการ

online จานวน 86,450 view

โคโรนา 2019 จึงปรับ

ในสถานการณ์การแพร่

- จานวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์

ผลงาน

30

203

✓

รูปแบบการดาเนินกิจกรรม

- จานวนผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

ผลงาน

20

21

✓

เป็นรูปแบบ online

คน

100

300

✓

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดทาวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ดาเนินการจัดทาวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 4 ฉบับ/ปี โดยสามารถ

ตั้งไว้

600,000

ตัวชี้วัดโครงการ

ออกได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ

ใช้จริง

553,965

- จานวนการจัดทาวารสารวิชาการพระจอมเกล้า

ฉบับ/ต่อปี

4

4

พระนครเหนือ

และเทคโนโลยี

-

กองส่งเสริมวิชาการ

-

กองส่งเสริมวิชาการ

✓ เทคโนโลยี จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) และอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็น
วารสารระดับชาติและเป็นวารสาร สาหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักเรียนทุน
คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสาเร็จการศึกษาปริญญาเอก

โครงการจัดทาวารสาร Applied Science and

- ดาเนินการจัดทาวารสาร Applied Science and Engineering Progress จานวน 4 ฉบับ/ปี

ตั้งไว้

400,000

Engineering Progress

โดยสามารถออกได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี

ใช้จริง

142,492

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนการจัดทาวารสารวิชาการ Applied Science
and Engineering Progress

ฉบับ/ต่อปี

4

4

การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารที่อยู่ใน
✓ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ฐานข้อมูล CrossRef ฐานข้อมูล Google Scholar
ฐานข้อมูล SciTE และฐานข้อมูลนานาชาติ SCOPUS

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

หน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) สาหรับใช้เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

- ดาเนินการจัดทาวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา จานวน 4 ฉบับ ดังนี้

ตั้งไว้

200,000

ตัวชี้วัดโครงการ

1. ปีที่ 33 ฉบับที่ 116 ในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 63 มีบทความ จานวน 14 เรื่อง

ใช้จริง

199,958

- จานวนการจัดทาต้นฉบับ

ฉบับ

4

4

- จานวนเล่มในการเผยแพร่

เล่ม

300

300

-

สานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา

✓ 2. ปีที่ 33 ฉบับที่ 117 ในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 มีบทความ จานวน 14 เรื่อง
✓ 3. ปีที่ 33 ฉบับที่ 118 ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 64 มีบทความ จานวน 15 เรื่อง
4. ปีที่ 33 ฉบับที่ 119 ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 64 มีบทความ จานวน 14 เรื่อง
โดยมีการจัดส่ง/เผยแพร่ ให้แก่สมาชิกและห้องสมุดของหน่วยงานภายนอกเพื่อนาไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ในด้านการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาแนวปฏิบัติภายในของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่องานบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4.1.4 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแบบ One-stop Service
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียน

- มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ตั้งไว้

200,000

- การจัดฝึกอบรมและการ สานักพัฒนาเทคนิค

การสอนเแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล

1. ออกแบบและสร้างสื่อชุดสาธิต จานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย

ใช้จริง

95,915.80

ปฐมนิเทศไม่บรรลุเป้าหมาย ศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

1.1 ออกแบบชุดฝึกตรวจสอบระบบสายกราวด์ภายในบ้าน

เนื่องจากสถานการณ์การ

- จานวนการจัดทาสื่อการสอน

1.2 ออกแบบและสร้างสื่อ X-stand เรื่อง กฎความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

* ออกแบบและสร้างสื่อชุดสาธิต

เรื่อง

2

4

* จานวนเอกสารประกอบการสอน

เรื่อง

2

3

✓ ในฐานฝึก (ตะไบ)
✓ 1.3 ออกแบบและสร้างสื่อ X-stand เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง

ครั้ง

6

3

×

- จานวนครั้งในการฝึกอบรมวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
สาขาเคหบริบาล

1.4 ออกแบบและสร้างสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง
2. เอกสารประกอบการสอน จานวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทาให้โรงเรียนพระดาบส
ประกาศงดการเรียนการสอน

และการปฐมนิเทศทั้งหมด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ (✓/×)

- จานวนครั้งในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ครั้ง

1

-

×

ศิษย์พระดาบส

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2.1 จัดทาคู่มือการสอนวิชาเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Autocad
2.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน วิชาการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
2.3 ปรับปรุงชุดใบงานและแบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเฉพาะวิชาชีพ
3. สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จานวน 3 ครั้ง แก่ศิษย์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 44
4. โครงการจัดอบรม/สัมมนา
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ ให้แก่ครู
โรงเรียนพระดาบส จานวน 23 คน ระหว่างวันที่ 16 - 18 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุม 301
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก
โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนสื่อต้นแบบ STEM Robotics ที่ได้รับการพัฒนา

ตัว

60

60

ไปสู่เชิงพาณิชย์ (ช่วงชั้นละ 20 ตัว)

✓ - ดาเนินการจัดทาหุ่นยนต์ต้นแบบสาหรับใช้ในการอบรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพยายามทาให้มีความ
ใกล้เคียงกับในอุตสาหกรรม

- จานวนชุดสื่อการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ต

ชุด

30

30

✓ - ดาเนินการจัดทาบอร์ดการทดลองสาหรับใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ชุด

250

200

×

ของสรรพสิ่ง (AI-IoT)
- จานวนต้นแบบชุดทดลองสะเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์

- จานวนชุดโครงงานเพื่อการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์

ชุด

16

10

×

ตั้งไว้

2,812,500

ใช้จริง

(-)

- เนื่องจากโครงการสะเต็ม กองส่งเสริมวิชาการ

ศึกษา ประกอบด้วย
โครงการต่างๆ จานวน
10 โครงการ ซึ่งประมาณ
ร้อยละ 70 ของจานวน
โครงการผู้รับผิดชอบ
ได้สร้างและพัฒนาสื่อ

- ดาเนินการจัดทากล่องปฏิบัติการทดลองสาหรับใช้ในการฝึกอบรมครู ระดับประถมศึกษา

ต้นแบบสาหรับใช้ในการ

ตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทา

ฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แต่การจัดอบรมครู นักเรียน

- มีการออกแบบและทาการทดสอบชุดสื่อที่จะผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง

นักศึกษาและบุคลากร

การขยายจานวนการผลิตให้ครบตามจานวนการใช้งาน

ทางการศึกษาของ

- จานวนกิจกรรมที่มีการทาแบบการประเมินการเรียนรู้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ (✓/×)

- จานวนสื่อต้นแบบที่พร้อมเสนอขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

เรื่อง

2

-

×

กิจกรรม

1

-

×

ทักษะอาชีพและการประเมินตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการอบรม

งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการรวบรวมและจัดทาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอจดอนุสิทธิบัตรเสร็จแล้ว

สถานศึกษาในเครือข่าย

ประมาณร้อยละ 70

ที่มีความร่วมมือทางวิชาการ

- มีการเตรียมจัดทารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ทักษะอาชีพและการประเมินตนเองทาง

กับมหาวิทยาลัยนั้น

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสร็จบางส่วนแล้ว

ยังไม่สามารถดาเนินการได้

และเทคโนโลยี
- จานวนผู้เข้ารับการอบรม

แหล่งเงินงบประมาณ

เกือบทุกโครงการถึงแม้ว่า
คน

600

คะแนนเฉลี่ย 3.51

90
-

×
×

- ดาเนินการจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยเพียงโครงการเดียว ส่วนโครงการอื่นๆ กาหนดจะจัด

จะมีการปรับการจัดอบรม

อบรมในช่วงเดือน พ.ย. 64 และเดือน ธ.ค. 64

ให้มีทั้งรูปแบบออนไลน์

- ยังไม่ได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากต้องรอให้การดาเนินงาน

และออนไซต์ สาเหตุ

โครงการต่างๆ ทั้ง 10 โครงการ เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะประเมินผลในภาพรวมได้

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอื่นๆ ยังมีความ
รุนแรง มีผู้ติดเชื้อในอัตรา
ที่สูงอย่างต่อเนื่องและ
ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ให้ขยายเวลาดาเนินงาน
ออกไปจากเดิมถึง
เดือน ม.ค. 65

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรการเรียนการสอนได้
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา

- ผลการปฏิบัติและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งไว้

ภาคเอกชน (CRDC)

เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ใช้จริง 963,286.81 ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส วิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละการลงทุนของภาคเอกชน
- จานวนบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคเอกชน

1,000,000

1. งบบุคลากร จานวน 840,000 บาท

โคโรนา 2019 (COVID-19) นานาชาติสิรินธร

ร้อยละ

50

32.50

× 2. งบดาเนินการ (ค่าวัสดุและค่าใช้สอย) จานวน 123,286.81 บาท

ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรม ไทย - เยอรมัน

คน

400

482

✓

ไม่สามารถดาเนินงาน

ที่เข้าร่วมโครงการ
- จานวนหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานด้านวิจัย

- จากสถานการณ์การแพร่ บัณฑิตวิทยาลัย

ได้ตามแผนที่วางไว้
หน่วยงาน

70

65

×

และพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมและบารุงรักษา Center Lab 1
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการศูนย์เครื่องมือ

ระดับ

4

5

✓

- มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ตรวจสอบ ทดสอบในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งไว้

200,000

เท่ากับ 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับ 5

141,077

ใช้จริง

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจิตสานึกการรักองค์กร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา

- มีนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี จานวน 29 คน โดยการอุทิศตนช่วยเหลืองานส่วนรวม

ตั้งไว้

48,000

ตัวชี้วัดโครงการ

ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน จาแนกเป็น

ใช้จริง

44,191

ตั้งไว้

49,200

- เนื่องจากสถานการณ์

ใช้จริง

(-)

การแพร่ระบาดของโรค

- จานวนนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี

คน

20

29

✓

-

กองกิจการนักศึกษา

* ประเภทผู้นานักศึกษา จานวน 21 คน
* ประเภทนักศึกษาทั่วไป จานวน 7 คน
และการอุทิศร่างกายช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยการบริจาคโลหิต
จานวน 1 คน

โครงการประกวดพานไหว้ครู

- ไม่ได้ดาเนินการ -

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความตั้งใจประดิษฐ์พาน

คน

50

-

×

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- จานวนพานที่ส่งเข้าประกวด

พาน

25

-

×

(COVID-19)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตั้งไว้

17,500

ตัวชี้วัดโครงการ

จึงไม่สามารถจัดโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมากได้ (กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 172 คน)

ใช้จริง

(-)

ตั้งไว้

500,000

ใช้จริง

(-)

- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

80

-

×

คะแนนเฉลี่ย 3.75

ร้อยละ

-

×

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 39

- ไม่ได้ดาเนินการ -

ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน

ร้อยละ

90

-

×

กีฬาบุคลากร สกอ.
- จานวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ

-

20

-

×

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

- เจ้าภาพแจ้งงดจัดกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการ

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เหรียญ

กองกิจการนักศึกษา

(COVID-19)

และสิ่งจูงใจ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,300,100 บาท : ใช้จ่ายจริง จานวน 65,145,724.01 บาท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ
งปม.เงินรายได้ (บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรเกษียณอายุ จานวน 40 คน แจ้งเข้าร่วมงานมอบของ

ตั้งไว้

ตัวชี้วัดโครงการ

ที่ระลึก ในระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ย. 64 ทั้งหมด 40 คน ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ใช้จริง 140,970.50 การแพร่ระบาดของโรค

- จานวนผู้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรเกษียณที่เข้าร่วมงาน
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรเกษียณอายุ

คน

600

-

ร้อยละ

70

100

คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.76

ต่อการจัดงาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

600,000

- เนื่องจากสถานการณ์

× ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีประกาศจาก ศบค. และมหาวิทยาลัย

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

✓ ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจานวนมาก โดยมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
✓ เกษียณอายุที่เข้าร่วมงาน "ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ." พบว่า มีความพึงพอใจต่อการ

จึงมีประกาศจาก ศบค.

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการ
และสิ่งจูงใจ

และมหาวิทยาลัยให้งด

ปรับรูปแบบการจัดงานมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน

เป็นจานวนมาก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้
และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวัฒนธรรมสากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการทางาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

- ดาเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 ในรูปแบบ online มีนักศึกษาชาวต่างประเทศ

ตั้งไว้

120,000

ไทย - นานาชาติ (Inter - Culture)

ประเภท Full-time และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศของ มจพ. เข้าร่วมโครงการ

ใช้จริง

(-)

ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 19 คน ทาให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.62

- จากสถานการณ์การแพร่ ศูนย์ความร่วมมือ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส นานาชาติ
โคโรนา 2019 ทาให้ต้อง

✓ ไทย-นานาชาติ รับทราบข้อมูลพื้นฐานของ มจพ. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราวีซ่า แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้ชีวิตข้ามวัฒนธรรมในประเทศไทยจากนักศึกษารุ่นพี่ อีกทั้งเป็นการต้อนรับ

ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็น

นักศึกษาใหม่และนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นชาวต่างประเทศให้มีความเข้าใจวัฒนธรรมไทย

และไม่สามารถเดินทางไป

มากขึ้น

ทากิจกรรมต่างจังหวัด

แบบ Online 100%

ตามกาหนดการเดิมได้

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปี
และโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการประจาปี ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(จำแนกตำม : ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ บริหารจัดการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินการคลังโดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นฐานและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการจัดอบรม/สัมมนาบุคลากรของคณะฯ
- มีโครงการที่จัดอบรม จานวน 2 โครงการ ได้แก่
ตัวชี้วัดโครงการ
1. สัมมนาผู้บริหาร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80 85.00 ✓ ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 63 ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ท
- จานวนโครงการที่จัดอบรม
โครงการ
2
2 ✓ แอนด์ สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 32 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ
Application Zoom เรื่อง การพัฒนาเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
ภายหลังวิกฤติ COVID-19 โดยเชิญ นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64
เวลา 09.00 - 14.30 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 231 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 330 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00
โครงการบารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางานได้
ตลอดทุกวันทาการ

ร้อยละ

90

90

- คณะดาเนินการจ้างบริษัท IT Management มาบารุงรักษาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 มีอุปกรณ์
✓ ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายและเก็บบันทึกการทางานจากการ
ส่งข้อมูล log file จากอุปกรณ์ firewall ผ่านอุปกรณ์ coreswitch
มาเก็บไว้บนอุปกรณ์สารองข้อมูล

ตั้งไว้ 1,250,000
ใช้จริง 198,480

ตั้งไว้ 330,000
ใช้จริง 180,830

- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้บริษัทขาดสภาพคล่อง

ด้านการเงิน ส่งผลให้
ไม่สามารถให้บริการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการบารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ต่อ -

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ดูแลระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้กับคณะ
ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ศูนย์คอมฯ ของคณะ
จึงเป็นหน่วยงานที่ดูแล
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ให้สามารถทางานได้
ในเบื้องต้น ระหว่างรอ
ทาสัญญากับบริษัทใหม่
(หากกรณี เกิดความ
เสียหายต้องเปลี่ยนอะไหล่

คณะจะไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ต้องรอ
บริษัทที่มีใบอนุญาต
cisco มาดาเนินการ)
โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

ร้อยละ

ร้อยละ

80

91

- คณะมีโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทั้งหมด
115 โครงการ สามารถดาเนินการสาเร็จ จานวน 90 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 78.26

-

- คณะมีการดาเนินการปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมาย
จานวน 70 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการทั้งหมด 73 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 95.89

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

78.26 ×

95.89 ✓

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการให้ความรู้บุคลากรด้านกฎระเบียบ
และข้อบังคับตามแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรมาปฏิบัติงานสายลดลง
จากปีที่ผ่านมา

โครงการสัมมนาคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 30

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

5

165
4.42

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการให้ความรู้บุคลากรด้านกฎระเบียบและ
ข้อบังคับตามแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณบุคลากร ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 4
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 34 คน จากบุคลากรทั้งหมด 36 คน
✓ คิดเป็นร้อยละ 94.44 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69

ตั้งไว้
ใช้จริง

13,500
5,350

- ในการปฏิบัติงาน
คณะเทคโนโลยี
ของคณะช่วงที่มีการ สารสนเทศและ
ปฏิบัติงานแบบ
นวัตกรรมดิจิทัล
Work from home
จะไม่มีการลงเวลาการ
ปฏิบัติงานทาให้มีสถิติ
การมาสายของบุคลากร
ไม่ครบทุกเดือน

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาคณะ เรื่อง การทบทวนและจัดทา
ปรัชญา พันธกิจ และอัตลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
✓ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 ณ ห้องประชุม A415 ชั้น 4 อาคาร 46A
✓ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบุคลากรคณะ
เข้าร่วมโครงการ จานวน 66 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 165 เพื่อเป็นการทบทวนและจัดทาปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
ของคณะมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

ตั้งไว้ 260,000
ใช้จริง 21,339

- เนื่องจากเป็นช่วงการ คณะศิลปศาสตร์
ทางานแบบ Work from ประยุกต์
home ทาให้การประสาน

ขออนุมัติโครงการและ
ตัวบุคคลกับมหาวิทยาลัย
มีความล่าช้ากว่าในช่วง
เวลาปกติ ทาให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากร

ในคณะอย่างเป็นทางการ

ล่วงหน้าเพียง 1 สัปดาห์
- ความขัดข้องทางเทคนิค

เกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบ Zoom

โครงการทบทวนปรัชญาและอัตลักษณ์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการทบทวนปรัชญาและอัตลักษณ์ของคณะ
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุม A415 ชั้น 4 อาคาร 46A
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80 104.76 ✓ ประกอบด้วย คณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.66 ✓ ประยุกต์ ตัวแทนจากภาควิชาภาษา ภาควิชามนุษยศาสตร์
ภาควิชาสังคมศาสตร์ และสานักงานคณบดี รวมทั้งสิ้น 22 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 104.76 เพื่อเป็นการ
ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของคณะให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและ
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานร่วมกัน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

7,000
10,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

ระดับ

3

4

ระดับ

3

4

ร้อยละ

85

✓ - วิทยาลัยมีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยได้ที่ระดับ 4
จากเกณฑ์ 7 ระดับ (ตามเกณฑ์ CUPT-QA ในตัวบ่งชี้ C9)
✓ - วิทยาลัยมีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยได้ที่ระดับ 4
จากเกณฑ์ 7 ระดับ (ตามเกณฑ์ CUPT-QA ในตัวบ่งชี้ C9)

91.67 ✓ - สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 22 โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด 24 โครงการ ทาให้มีร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเท่ากับ 91.67

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จากสถานการณ์การ คณะศิลปศาสตร์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ประยุกต์
ไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้มีการเลื่อนการ
จัดโครงการจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการ
ดาเนินการทบทวน
ปรัชญาและอัตลักษณ์
ของคณะ
-

โครงการส่งเสริมนโยบายการบริหารจัดการองค์กร

ประจาปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
- ระดับความสาเร็จของกลไกและการดาเนินการ
ผลักดันให้เกิดระบบพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัย
- ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และเว็บไซต์
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนระบบสารสนเทศที่นาไปบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น
โครงการจัดทาแผนและติดตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
- จานวนครั้งของการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน

ระบบ

ร้อยละ
ครั้ง

1

90
2

1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีการบูรณาการระบบ CCTV แบบ IP และ Face detection
ของ วทอ. ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตรวจสอบ
ใบหน้าในสถานการณ์ COVID-19 และระบบ Time attendance
✓ ในการสรุปวันทางานและการลาของบุคลากร

- ดาเนินการจัดโครงการจัดทาแผนและติดตามแผนปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขต
91.67 ✓ ปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน โดยคณะมีแผน
2 ✓ กิจกรรม/โครงการทั้งหมด 36 กิจกรรม/โครงการ มีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
* ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 35 กิจกรรม/โครงการ
* ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย จานวน 33 กิจกรรม/โครงการ
ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 91.67
โดยมีการติดตามผลการปฏิบัตงิ านตามแผนในรอบปี จานวน 2 ครั้ง ดังนี้

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 250,000
ใช้จริง 250,000

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 2,400

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ดาเนินงานในเดือน มี.ค. 64
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ดาเนินงานในเดือน ต.ค. 64
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ
- จานวนครั้งของการประเมินระดับคณะ

หลักสูตร
ครั้ง

4
1

4
1

- ดาเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ส่วนงานวิชาการ รอบปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์
ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 5 - 6 ส.ค. 64
✓ ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับ 4 โดยมีหลักสูตรที่ได้รับการ
✓ ประเมินคุณภาพฯ จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (IPD)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนา (FSN)

85,800
21,800

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- ต่อ -

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค
การสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน”
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการสัมมนา
- ร้อยละของจานวนหัวข้อเพื่อจัดทาผลงาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทาง
การพัฒนาคณะตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ของมหาวิทยาลัย”
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการสัมมนา
- จานวนเอกสารแผนพัฒนาคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

ร้อยละ
ระดับ
ร้อยละ

ร้อยละ
ระดับ
เล่ม

80
3.51
80

80
3.51
1

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ
สร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน” เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63
ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดง
88.89 ✓ ผลงาน ชั้น 1 อาคาร 41 และระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 63
4.41 ✓ ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วม
100 ✓ โครงการ จานวน 40 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.89 ทาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
จัดทาผลงานของแต่ละตาแหน่ง และสามารถนาเทคนิค วิธีการไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดทาผลงานได้

ตั้งไว้ 250,000
ใช้จริง 219,350

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการ
พัฒนาคณะตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัย”
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 64 ณ ห้อง Arcadia Auditorium
ชั้น 3 อาคาร 41 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 72 คน จากเป้าหมาย
91.13 ✓ ที่ตั้งไว้ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 91.13 ทาให้บุคลากรได้รับความรู้
4.58 ✓ ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัย และได้
1 ✓ ร่วมกันระดมสมองในการจัดทาแผนพัฒนาคณะเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัย

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 21,834

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

โครงการสัมมนาประจาปีเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการขององค์กร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับคะแนนการประเมินโดยเฉลี่ยตามเกณฑ์
CUPT QA
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร้อยละ

80

ร้อยละ
90
คะแนนเฉลี่ย 3.51

คะแนน

ร้อยละ

3

80

95

100
4.90

3

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับตัวขององค์กร
ภายใต้วิกฤต COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงจาก Digitalization
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
✓ (TGGS) ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 69 คน จากบุคลากรทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 95

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง
(-)

-

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของวิทยาลัยนานาชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยดาเนินการแบบเว้นระยะห่างทาง
สังคม เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรวิทยาลัย
✓ นานาชาติ ซึ่งสามารถดาเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
✓ โครงการทาให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ภายในวิทยาลัยนานาชาติ ที่จะต้องดาเนินการต่อไปในอนาคต
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 22 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเท่ากับ 4.90

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง
(-)

-

วิทยาลัยนานาชาติ

- คณะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
รอบปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์
โดยผลการประเมินได้รับคะแนนการประเมินโดยเฉลี่ยตามเกณฑ์
✓ CUPT-QA เท่ากับ 3 คะแนน

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

- มีร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจาก 28 หัวข้อ สามารถดาเนินการสาเร็จ จานวน 26 หัวข้อ
92.85 ✓ คิดเป็นร้อยละ 92.85

33,000
12,840

กิจกรรมกาหนดโครงสร้างการบริหารงานคณะฯ
ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการฝ่าย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งของการประชุมของคณะอนุกรรมการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการสัมมนาคณะ)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับคณะ) รอบปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์
CUPT-QA
- ระดับคะแนนการประเมินโดยเฉลี่ยตามเกณฑ์
CUPT-QA

ครั้ง

16

32

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- มีการบริหารงานคณะในรูปแบบคณะอนุกรรมการ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมในรูปแบบออนไลน์
จานวน 32 ครั้ง ดังนี้
✓ * คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน 9 ครั้ง
* คณะอนุกรรมการฝ่ายแผนและการบริหารทรัพยากร
จานวน 2 ครั้ง
* คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จานวน 2 ครั้ง
* คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา จานวน 2 ครั้ง
* คณะอนุกรรมการฝ่ายสหกิจศึกษา จานวน 5 ครั้ง
* คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ครั้ง
* คณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ จานวน 11 ครั้ง

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (โครงการสัมมนาคณะ) เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานเชิงรุกภายในองค์กร เพื่อรองรับ EEC" ระหว่างวันที่
ร้อยละ  80 98.48 ✓ 25 - 27 พ.ย. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 65 คน จากเป้าหมาย
คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.55 ✓ ที่ตั้งไว้ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 98.48 และมีคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.55

ครั้ง

1

1

ระดับ

2

3

- ดาเนินการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับคณะ) รอบปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออบไลน์)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 โดยหลักสูตรของคณะมีการบริหารจัดการ
✓ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน องค์ประกอบ 1.1 ของ สกอ.
ซึ่งมีระดับคะแนนการประเมินโดยเฉลี่ยตามเกณฑ์อยู่ที่ระดับ 3
✓

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

80,000
5,492

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การแพร่ระบาดของโรค และเทคโนโลยี
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) จึงได้
เปลี่ยนรูปแบบการประชุม

เป็นแบบออนไลน์

ตั้งไว้ 400,000
ใช้จริง 379,898

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

25,000
9,000

โครงการสัมมนาสานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการซ้อมแผนอพยพเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิด
อัคคีภัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น
โครงการส่งเสริมการนาหลักธรรมาภิบาล
ไปปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละความสอดคล้องของแต่ละเรื่องที่นามา
ถ่ายทอดกับหลักธรรมาภิบาล
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

80

80
90

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาสานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง บริการด้วยใจคงไม่พอและการจัดทาแผนสานักงานคณบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 63
✓ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 23 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92

- ดาเนินการจัดโครงการซ้อมแผนอพยพเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิดอัคคีภัย
(ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20 - 27 ส.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 1,123 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 400 คน คิดเป็นร้อยละ 280.75
280.75 ✓ โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น จานวน 1,084 คน จากผู้เข้าร่วม
96.53 ✓ โครงการ จานวน 1,123 คน คิดเป็นร้อยละ 96.53

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

85
100

- ดาเนินการจัดโครงการ เรื่องเล่า...ปันสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 28 ก.พ. 64 (3 เดือน) โดยให้บุคลากรนาเรื่องราวมาถ่ายทอดผ่าน
Application Line ของหน่วยงาน ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 87 เรื่อง
✓ มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 17 คน จากบุคลากรทั้งหมด
✓ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 85

ค่าเฉลี่ย

3.75

4.64

✓

15
1
80
3.75

- ดาเนินการจัดสัมมนาจัดทาแผนบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
21 ✓ จากบุคลากรทั้งหมด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23
10 ✓
95.23 ✓
4.59 ✓

โครงการสัมมนาจัดทาแผนบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการตามแผนกลยุทธ์
- จานวนโครงการตามแผนอัตลักษณ์
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา

92

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการ
โครงการ/คานิยาม

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 163,000
ใช้จริง 146,237

ตั้งไว้
ใช้จริง

ตั้งไว้
ใช้จริง

80,000
(-)

3,500
3,220

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะบริหารธุรกิจ

- ไม่ใช้งบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ
เนื่องจากเป็นการอบรม
ในรูปแบบออนไลน์

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสานักคอมพิวเตอร์ฯ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนงานบริการที่ได้การรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001
- คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน

งานบริการ

100

≥6

การบรรลุ (✓/×)

ร้อยละ

เป้าหมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการจัดทาแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
ในโครงการที่เสนอขออนุมัติผ่าน Google sheet
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
ในโครงการที่เสนอขออนุมัติผ่าน Google sheet
ครบถ้วน

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

100

- มีการจัดทาแบบประเมินความเสี่ยงผ่าน Google Sheet
จานวน 29 โครงการ จากโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น
29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
✓ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กาหนด

8

คะแนนเฉลี่ย > 4.00 4.70

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- จัดทาโครงการ ดาเนินการ และประเมินผล ตรวจติดตามตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 จากภายนอก เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64
มีงานบริการที่ได้รับการรับรอง จานวน 8 งานบริการ ได้แก่
✓ 1. การให้บริการพื้นที่จัดทาเว็บไซต์สาหรับหน่วยงาน
2. การให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน
✓ 3. การให้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
4. การให้บริการข้อมูล
5. การให้บริการห้องเรียนและห้องอบรม
6. การให้บริการอบรม
7. การให้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ IT CLINIC
8. การให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ และตรวจติดตามตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพภายในระดับส่วนงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 โดยมี
ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการ รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ เป็นกรรมการ และ
นางวันทนีย์ จารเขียน เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ให้คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานเท่ากับ 4.70

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
41,235

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักหอสมุดกลาง

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของส่วนงาน

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนองค์ความรู้ที่ได้

เป้าหมาย

หน่วยนับ

คน
35
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ

85

คะแนนเฉลี่ย 4.20

องค์ความรู้

2

การบรรลุ (✓/×)

กิจกรรมการจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากร
ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ทาตัวชี้วัด
รายบุคคล (IDP)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

38
4.64

- ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสานักคอมพิวเตอร์ฯ
และนโยบายการบริหาร เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
✓ จานวน 38 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.64
✓

100

- ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของบุคลากร ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค. 63 โดยบุคลากรทั้งหมดของสานักฯ
✓ จานวน 19 คน ได้จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100

4.80

2

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
14,060

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

- ดาเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน โดยมี
การดาเนินงานตามแผนและรับการประเมินคุณภาพภายในส่วนงาน
✓ รอบปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 ในรูปแบบการประเมิน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลการประเมินอยู่ที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
7,000

-

- ดาเนินการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม

ตั้งไว้
ใช้จริง

15,000
9,100

-

โครงการ จานวน 35 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 100 โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 35 ชุด
ได้รับกลับคืน จานวน 30 ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.37 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก มีองค์ความรู้ที่ได้ จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

และเทคโนโลยี

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

โครงการวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
- จานวนการจัดทารายงานแผนและผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารจัดการ

โครงการจัดทารายงานประจาปี สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส ในรูปแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนเอกสารรายงานประจาปีของส่วนงาน
- ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงาน

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ชุด

89
2

คะแนนเฉลี่ย 3.51
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ฉบับ (เล่ม)
ร้อยละ

1
89

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า
มีกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 104 กิจกรรม จากกิจกรรม
92.04 ✓ ทั้งหมด 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.04 โดยมีการจัดทารายงาน
5 ✓ ผลการดาเนินงานตามแผน จานวน 1 ชุด และสรุปผลการดาเนินงาน
ตามไตรมาส จานวน 4 ชุด รวมทั้งสิ้น 5 ชุด

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สานักฯ มีบุคลากรตอบแบบสอบถามกลับ จานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยบุคลากรประเมินผลการบริหารงานตามหลัก
✓ ธรรมาภิบาลทั้ง 10 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.58
✓ ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยมและประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารสานักฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.53
ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

4.58
4.53

- ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2564 ของสถาบันฯ เพื่อจัดส่ง
ไปยังส่วนงานต่างๆ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทาง
สารบรรณของ มจพ. และได้นาไฟล์ PDF ประชาสัมพันธ์ทาง Website
1 ✓ ของสถาบันฯ ไทย - ฝรั่งเศส
87.80 × ทั้งนี้ สถาบันฯ มีโครงการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงาน
จานวน 41 โครงการ สามารถดาเนินการบรรลุ จานวน 36 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 87.80
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดโครงการที่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิน 300 คน

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.75

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

-

×
×

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
293

ตั้งไว้ 1,500,000
ใช้จริง
(-)

- เนื่องจากสถานการณ์ สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไทย - ฝรั่งเศส
ส่วนงานจึงเลือกใช้วิธี
ดาเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด

-

สานักงานอธิการบดี
(กองบริหารและ
จัดการทรัพยากร
มนุษย์)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(เฉพาะบุคลากร สนอ.)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการ
ประเมินระบบควบคุมภายในภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีรูปแบบ
การจัดโครงการเป็นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินผล
การควบคุมภายในและการจัดทารายงานควบคุมภายในระดับ
ส่วนงาน/หน่วยงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
1. Website หน่วยตรวจสอบภายใน
2. หนังสือราชการแจ้งเวียนไปยังหน่วยรับตรวจ
ร้อยละ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

80

120

✓ 3. การสแกน QR Code แนวปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา
รายงานควบคุมภายใน

คะแนนเฉลี่ย 3.75

4.46

✓ 4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยรับตรวจ
5. Line กลุ่มต่างๆ
แทนการจัดอบรมเหมือนทุกปี โดยได้รับอนุมัติรูปแบบการดาเนิน
โครงการและอนุมัติโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 ตามบันทึก
ข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ตส 238/2564 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64
ซึ่งผลการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งสังกัด
สานักงานอธิการบดี จานวน 24 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 120 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการเท่ากับ 4.46 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

15,150
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

สานักงานอธิการบดี

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความ
- มีโครงการที่จัดอบรม จานวน 3 โครงการ ได้แก่
ก้าวหน้าของบุคลากร
1. สัมมนาอาจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงการ
เรื่อง หลักสูตรการสอนในลักษณะโค้ช และผู้อานวยการความ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
สะดวกในการเรียนรู้เบื้องต้น โดยเชิญ ดร.ธนัชพร พรหมทันต์
1) สายวิชาการ (บุคลากรใหม่ที่บรรจุ
ร้อยละ
80 98.29 ✓ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปี 2560 - 2564)
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 - 16.30 น.
2) สายสนับสนุนวิชาการ
ร้อยละ
80
100 ✓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน
- จานวนโครงการที่จัดอบรม
โครงการ
3
3 ✓ คิดเป็นร้อยละ 101.69
2. จัดอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมผู้ประเมินระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทาง ABET โดยเชิญ รศ.ดร.ภาวนี
นรัตถรักษา อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 - 12.00 น. เป็นการอบรมออนไลน์
ผ่านระบบ Application Zoom มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 43 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56 จาแนกเป็น
* สายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จานวน 37 คน จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87
* สายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จานวน 6 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. จัดอบรม เรื่อง Infographic เพื่อการเรียนการสอน (Online)
โดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE)
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 เวลา 09.00 - 16.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ตั้งไว้ 220,000
ใช้จริง 15,000

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความ
ก้าวหน้าของบุคลากร
- ต่อ -

โครงการอบรมทา InfoGraphic เพื่อการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

จานวน 25 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15
จาแนกเป็น
* สายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จานวน 18 คน จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74
* สายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จานวน 7 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ร้อยละ

80

- จัดอบรม เรื่อง Infographic เพื่อการเรียนการสอน (Online)
โดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE)
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 เวลา 09.00 - 16.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
96.15 ✓ จานวน 25 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
ส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
1) สายวิชาการ
2) สายสนับสนุนวิชาการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
1) สายวิชาการ
2) สายสนับสนุนวิชาการ

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

ร้อยละ
ร้อยละ

82
82

คะแนนเฉลี่ย 3.75
คะแนนเฉลี่ย 3.75

30.10 ×
6.52 ×

-

×
×

- คณะมีการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดาเนินงานของบุคลากร
ดังนี้
* สายวิชาการ จานวน 31 คน จากบุคลากรทั้งหมด 103 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.10 ได้แก่
1. ผศ.ณิชมน พูนน้อย
2. รศ.ดร.พงศธร ชมทอง
3. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
4. รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
5. อาจารย์ ดร.จักรกริช ภักดีโต
6. ผศ.ดร.ภัควี หะยะมิน
7. ผศ.ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบารุง
8. ผศ.ดร.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
9. ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร
10. รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
11. ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
1,800

ตั้งไว้ 125,000
ใช้จริง 128,423.60

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
ส่วนงาน
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

12. ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
13. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
14. ผศ.ดร.กฤตยา ทองผาสุข
15. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
16. ผศ.ดร.สิริชัย จันทร์นิ่ม
17. ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
18. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
19. อาจารย์นิวัติ สุขศิริสันต์
20. ผศ.ดร.ขนิษฐา หินอ่อน
21. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
22. ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
23. ผศ.นริศร แสงคะนอง
24. รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
25. ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก
26. ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
27. ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
28. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
29. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
30. ผศ.ดร.นาโชค วัฒนานัย
31. อาจารย์ ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม
* สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 3 คน จากบุคลากรทั้งหมด 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.52 ได้แก่
1. นางศิริรักษ์ สุขสุด
2. นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร
3. นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนา (อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
* สายวิชาการ
* สายสนับสนุนวิชาการ
โครงการประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในภาพรวมระดับคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งของการจัดประชุมเสวนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวมระดับคณะ
โครงการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการภายในองค์กร
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารจัดการภายในองค์กร
โครงการให้ความรู้ในเรื่องการจัดทาแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ถูกต้องและ
โปร่งใส
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ
ร้อยละ

ครั้ง

80
80

1

คะแนนเฉลี่ย 4.50

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะมีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรม เสนอผลงาน ประชุม
สัมมนา จานวน 160 คน จาแนกเป็น
* บุคลากรสายวิชาการ จานวน 128 คน จากบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด 172 คน คิดเป็นร้อยละ 74.42
74.42 × * บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 32 คน จากบุคลากร
69.57 × สายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 46 คิดเป็นร้อยละ 69.57

1

4.58

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

- คณะได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในภาพรวมระดับคณะ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
✓ งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยปรับรูปแบบการแสดงความคิดเห็น
เป็นแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะเทคโนโลยีและ

20,000
(-)

การจัดการอุตสาหกรรม

-

80

-

×

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

13,200
(-)

- ไม่สามารถจัดโครงการได้ คณะเทคโนโลยี

เนื่องจากสถานการณ์ สารสนเทศและ
การแพร่ระบาดของโรค นวัตกรรมดิจิทัล
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้อยละ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตั้งไว้ 450,000
ใช้จริง 770,203

- คณะได้สารวจความพึงพอใจของบุคลากรทั้งในรูปแบบออนไลน์
และการแจกแบบสอบถามเพิ่มเติม พบว่า บุคลากรตอบแบบสอบถาม
จานวน 72 คน จากบุคลากรทั้งหมด 90 คน ได้ผลการประเมินความ
✓ พึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ย 4.58

- มีการเลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนถึงวันสิ้นสุดของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซึ่งไม่สามารถจัดโครงการได้ จึงต้องขอยกเลิกโครงการ

ไม่ใช้
งปม.

โครงการให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

525
4.65

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการ เรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับสาหรับการเขียน
บทความวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เมื่อวันที่
✓ 19 พ.ค. 64 ณ ห้องประชุม A415 ชั้น 4 อาคาร 46A คณะศิลปศาสตร์✓ ประยุกต์ โดยการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์และบุคคลภายนอก
จานวน 105 คน จากเป้าหมายตั้งไว้ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 525
เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยและ
วิธีการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ทาให้มีแนวทางการเขียนบทความ
ทางวิชาการและตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพทางวิชาการให้แก่บุคลากรตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ของคณะและมหาวิทยาลัย

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
10,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จากสถานการณ์การ คณะศิลปศาสตร์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ประยุกต์
ไวรัสโคโรนา 2019
จึงปรับรูปแบบการจัด
โครงการเป็นการ
ถ่ายทอดสดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วม

โครงการในห้องประชุม
จะมีเฉพาะวิทยากร
ผู้ดาเนินรายการและ
ทีมงานถ่ายทอดสด
ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์
(Zoom) เท่านั้น
- มีผู้สนใจทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

จานวนมาก จึงต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าบริการ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

เพื่อรองรับจานวนผู้เข้า
ร่วมการประชุม
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า

ทาให้ภาพที่ถ่ายทอดสด
ไม่ชัดเจนและมีเสียง
รบกวนของอุปกรณ์
สัญญาณไมโครโฟนแทรก
ระหว่างวิทยากรเสวนา

โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร วทอ.
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
1) สายวิชาการ
2) สายสนับสนุนวิชาการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการจากผู้มีสิทธิ์
1) สายวิชาการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

100
4.39

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM
✓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
✓ จานวน 18 คน ผู้บริหาร จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน จาก
เป้าหมายตั้งไว้ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้บุคลากรเข้าใจ
ความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และทาให้
บุคลากรได้มีกรอบแนวทางในการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับ
ตาแหน่งและความก้าวหน้าของสายงาน

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

15,000
2,700

80

100

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

1

0.93

✓ - ส่วนงานมีบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 254 คน ได้รับการพัฒนา
จานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 100
✓ - ส่วนงานมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 52 คน ได้รับการ
พัฒนา จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100

× - บุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)
จานวน 146 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผศ. 110 คน/ รศ. 35 คน/ ศ.1 คน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผศ. 109 คน/ รศ. 36 คน/ ศ. 1 คน)
จากบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด จานวน 215 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.93

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จากสถานการณ์การ คณะศิลปศาสตร์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ประยุกต์
ไวรัสโคโรนา 2019
จึงปรับรูปแบบการอบรม
เป็นรูปแบบออนไลน์
ทาให้ไม่สามารถฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับการบรรยายได้
เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรม
มีคอมพิวเตอร์ไม่ครบ
ทุกคน จึงจัดในรูปแบบ
การบรรยายเท่านั้น

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง
(-)
ร้อยละ

ไม่ใช้
งปม.

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ผู้สอน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของสายสนับสนุนวิชาการ ระยะ 2
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรมีแผนพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก.พ.อ. 03 :
ก้าวแรกสู่ตาแหน่งทางวิชาการ"
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
- ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดทา ก.พ.อ. 03
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการอบรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2) สายสนับสนุนวิชาการ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ร้อยละ

0.1

3.85

✓ - มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 คน ได้แก่
1. นางกาญจนา เพิ่มพูน
2. นางสาวอสมาภรณ์ มั่นคง
จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

80

100

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 105,000
ใช้จริง 57,052

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

- ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์สร้างสุขให้สนุก
กับงาน" ณ ห้องประชุม 415 อาคารบริหาร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค. 63 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม
✓ โครงการ จานวน 17 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด
17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
✓ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะ 2

ตั้งไว้
ใช้จริง

11,600
47,600

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
18,930

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

- ส่วนงานมีบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 22 คน เข้าร่วมการอบรม
เพื่อพัฒนาตนเอง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ร้อยละ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ระดับ

3.51

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก.พ.อ. 03 : ก้าวแรก
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่าย
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงาน ชั้น 1 อาคาร 41
93.75 ✓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน
84.62 ✓ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ทาให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทาแบบประวัติและผลงานตามแบบ ก.พ.อ.03 และสามารถ
4.64 ✓ นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทา ก.พ.อ. 03 ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการสร้างระบบและกลไกในการกากับดูแล
ในการบริหารงานคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ระดับ

3.51

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63
ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดง
100 ✓ ผลงาน ชั้น 1 อาคาร 41 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 49 คน
90.75 ✓ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้บุคลากร
ของคณะได้เข้าใจหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
4.62 ✓ ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครั้ง

8

8

ร้อยละ

100

100

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
13,700

- มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จานวน 8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63
✓ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64
✓ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

และมีร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการประเมินผลการปฎิบัติงาน
คิดเป็นร้อยละ 100
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการสัมมนา
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที)่
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ  80 100
คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.55

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (โครงการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที)่ เรื่อง "การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานเป็นทีม" ระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
✓ จานวน 30 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
✓ และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.55

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 189,370

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภายในประเทศ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา

โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และความก้าวหน้า
ของบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้
และความก้าวหน้า
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

ร้อยละ

1

80

1

100

กิจกรรม

2

2

ค่าเฉลี่ย

3.75

4.44

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียนในอัตราร้อยละ 50 จานวน 1 คน
ได้แก่ อาจารย์วีรพรรธ รัตนพรวารีสกุล

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง 100,000

-

คณะบริหารธุรกิจ

- ดาเนินการจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในรูปแบบวีดีโอ ระหว่างวันที่ 8 - 15 ก.ย. 64
มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 19 คน ประกอบด้วย
✓ (1) พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 15 คน
(2) พนักงานพิเศษ จานวน 4 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 60,000

-

บัณฑิตวิทยาลัย

- ดาเนินการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้และความก้าวหน้า
จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเสริมสร้างบุคลากร เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
✓ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมนาสุข” เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64
เวลา 09.00 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 38 คน
✓ ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่
ในระดับมากที่สุด งบประมาณที่ใช้ จานวน 5,100 บาท
2. โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.”
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 15 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก งบประมาณที่ใช้ จานวน 7,200 บาท

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

บัณฑิตวิทยาลัย

✓

8,400
12,300

โครงการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในสานักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารภายในองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร
ในสานักคอมพิวเตอร์ฯ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม

กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของการปฎิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการสารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์งาน
ภายในสานักหอสมุดกลาง มจพ. ในรูปแบบออนไลน์บน Google Form

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักหอสมุดกลาง

ตั้งไว้ 570,000
ใช้จริง 112,788

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

โดยประชาสัมพันธ์การสารวจฯ ผ่าน E-mail ระหว่างวันที่ 16 - 20 ส.ค. 64

ร้อยละ

ร้อยละ

80

90

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

94.36 ✓ พบว่า บุคลากรของสานักหอสมุดกลาง สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเข้าใจการบริหารงานของสานักหอสมุดกลาง พร้อมทั้งนาไปใช้
ปฏิบัติเป็นประจา คิดเป็นร้อยละ 94.36

100

- มีการดาเนินการสารวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา จากบุคลากร
ของหน่วยงาน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับขวัญและกาลังใจในการ
✓ ปฏิบัติงานสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม และมีการสรุปผล
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรเท่ากับ 4.26
ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรสานัก
คอมพิวเตอร์ฯ เรื่อง "เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 โดยมีคุณศศิมา สุขสว่าง
86.67 ✓ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม จานวน 39 คน จากบุคลากรทั้งหมด 45 คน
4.45 ✓ คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 31 คน
ซึ่งบุคลากรมีความรู้ก่อนการอบรมเท่ากับ 2.77 คะแนน และมี
ความรู้หลังการอบรมเท่ากับ 4.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันสหกิจศึกษาฯ ระหว่างวันที่

ร้อยละ

85

100

✓ 28 - 30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหาร
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 25 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.62

40,000
29,555

โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ในการเข้าร่วมโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนองค์ความรู้ที่ได้
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ขอยกเลิกการดาเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.00

องค์ความรู้
ร้อยละ

7
90

-

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง
(-)

×

- ดาเนินการจัดโครงการที่เกิดองค์ความรู้ จานวน 9 องค์ความรู้ ดังนี้
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการ
9 ✓ ให้บริการวิชาการ Smart team work ในรูปแบบ new normal
97.98 ✓ และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธ.ค. 63 มีผู้บริหารและบุคลากรของสานักฯ
เข้าร่วมโครงการ จานวน 35 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ใช้งบประมาณ
ในการดาเนินงาน จานวน 257,300 บาท มีองค์ความรู้ที่ได้
จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่
1) เทคนิคการทางานเป็นทีม ในรูปแบบ new normal
2) วิธีการสื่อสาร
2. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 มีผู้บริหารและบุคลากรของสานักฯ เข้าร่วม
โครงการ จานวน 37 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน จานวน 5,450 บาท มีองค์ความรู้
ที่ได้ จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่
1) การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2) องค์ประกอบที่ทาให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งไว้ 250,000
ใช้จริง 265,450

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3. โครงการอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์และ
การจัดการไฟล์ข้อมูลในยุค 4.0" เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 มีผู้บริหาร
และบุคลากรของสานักฯ เข้าร่วมโครงการ จานวน 35 คน จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.15
อยู่ในระดับมาก มีองค์ความรู้ที่ได้รับ จานวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่
1) วิธีการเบื้องต้นสาหรับเรียกประชุม/ เข้าร่วมประชุมออนไลน์
ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์แบบต่างๆ
2) วิธีการบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3) เทคนิคอื่นๆ สาหรับการทางานออนไลน์
4. โครงการอบรมออนไลน์ในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
หัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน”
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 มีผู้บริหารและบุคลากรของสานักฯ เข้าร่วม
โครงการ จานวน 36 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.30 ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.44 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก งบประมาณ
ที่ใช้ในการดาเนินงาน จานวน 2,700 บาท มีองค์ความรู้ที่ได้รับ
จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่
1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยคการแนะนาตัว
(Making introductions)
2) องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยคเกี่ยวกับการรับและ
การใช้โทรศัพท์ (Making and receiving phone calls)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรในการบริหารงานและ
การให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
- จานวนหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

หลักสูตร
8
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ร้อยละ

82

8
4.77
100

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประชุมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพให้แก่บุคลากร ภายในสานักฯ
จานวน 8 หลักสูตร มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการครบทั้ง 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
✓ 1. โครงการอบรมธรรมาภิบาลกับการบริหารตามแนวทางมหาวิทยาลัย
✓ 4G เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 53 คน
และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68
✓ 2. โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบแคร่รถไฟและระบบห้ามล้อ
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 ณ โรงงานมักกะสัน รฟท. กรุงเทพฯ
และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด จ.สุพรรณบุรี มีบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ จานวน 19 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.89
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศักยภาพการดาเนินงาน
ของสานักฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) และเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนฯ 13
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 53 คน
และเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 22 คน
และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.83
4. โครงการอบรมการพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่น ระหว่างวันที่
17 - 19 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 8 คน และมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.84
5. โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิต
สื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 18 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.72
6. โครงการฝึกอบรมการทบทวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สานักฯ ตามข้อกาหนด ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 23 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง 47,710

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรในการบริหารงานและ
การให้บริการวิชาการ
- ต่อ -

เท่ากับ 4.64
7. โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การสร้างผลงานทางวิชาการ
เพื่อการขอตาแหน่งที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 6 ส.ค. 64
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 16 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.85
8. โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศภายใต้กิจกรรม Morning
Talk : 15 Minutes Change Your Life เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 18 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.72

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

- บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาตนเองครบทุกคน จานวน 33 หัวข้อ

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 3,050

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

- ขอยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมหาวิทยาลัย
ได้ประกาศปิดทาการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. - 15 ก.ย. 64

ตั้งไว้ 120,000
ใช้จริง
(-)

-

สานักงานอธิการบดี
(กองส่งเสริม
วิชาการ)

ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

90

100

✓

โครงการส่งเสริมการทาผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนนเฉลี่ย 3.75

-

×

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
- มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานของบุคลากร
ตั้งไว้ 2,260,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานของ
เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน จานวน 2 โครงการ ได้แก่
ใช้จริง 424,888.50
บุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของบุคลากร เรื่อง
โครงการ
4
2
× การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
- จานวนโครงการที่จัดสัมมนาและดูงาน
ร้อยละ
82 38.93 × คุรุสภา ดาเนินการโดยภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล รายละเอียดดังนี้
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.75 4.32 ✓ 1.1 การศึกษาดูงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63
ที่เข้าร่วมโครงการ
เวลา 09.00 - 11.30 น.
1.2 การจัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี
จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น. และระหว่าง
วันที่ 25 - 26 พ.ย. 63 เวลา 08.30 - 16.00 น.
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 27 คน จากบุคลากรทั้งหมด
33 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.40 งบประมาณที่ใช้ไป
จานวน 155,568.50 บาท
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียน
เป็นฐานและงานสนับสนุนวิชาการ ดาเนินการโดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธ.ค. 63 ณ โรงแรม The Palayana
HuaHin จ.เพชรบุรี โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 31 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 81.58 และมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานของ
บุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ต่อ -

เท่ากับ 4.23 งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 269,320 บาท

โครงการสนับสนุนการยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- บุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการจากจานวนผู้ที่มีสิทธิ์
1) สายวิชาการ
2) สายสนับสนุนวิชาการ

- คณะมีบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 8 คน จากบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5

ร้อยละ
คน

3
1

5
-

โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการให้บริการ
ของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร

คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.18

- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.29

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะเทคโนโลยีและ

✓
×

การจัดการอุตสาหกรรม

✓ - คณะได้ทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการให้บริการของส่วนงาน ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้ผลการประเมินความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ย 4.18
✓ - คณะได้ทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส่วนงาน อาทิ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ การติดต่อสอบถามคาร้อง สื่อการเรียนการสอน
ครุภัณฑ์และสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผลการประเมินความพึงพอใจ
ที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29

กิจกรรมประเมินการให้บริการของพนักงาน
ขับรถของคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.69

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

100
4.41

โครงการพัฒนาบุคลากร วทอ.
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารจัดการขององค์กร
กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของสานักงานคณบดี
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.2.1)
คะแนนเฉลี่ย 3.51

4.29

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

4.52

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีการประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถของคณะ
จานวน 1 ครั้ง ในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 63 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเท่ากับ 4.69
✓ ซึ่งพนักงานขับรถได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64 และยังไม่ได้เปิดรับ
ตาแหน่งพนักงานขับรถคณะคนใหม่

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

- ดาเนินการจัดโครงการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
และประสานงานในสานักงานคณบดี เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64 โดยผ่าน
✓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากร
✓ สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 18 คน ผู้บริหาร จานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น 22 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน คิดป็นร้อยละ 100
ทาให้มีการสร้างความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตนเองและ
เพื่อนร่วมงานที่ถูกต้อง ทาให้บุคลากรสามารถทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

- จากผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของส่วนงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 108 คน
✓ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.29

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง
(-)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

- ส่วนงานมีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสานักงาน
คณบดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
เท่ากับ 4.52
คะแนนเฉลี่ย 3.51

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓

โครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนงาน
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

โครงการอบรมการจัดทา ISO 9001 สานักงาน
คณบดี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมและประเมินคุณภาพการให้
บริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงการ

1

ร้อยละ

80

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ระยะ 5 ปี
1 ✓ (พ.ศ. 2565 - 2569) ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 63 มีบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ จานวน 37 คน จากบุคลากรทั้งหมด 43 คน คิดเป็น
86.05 ✓ ร้อยละ 86.05
- มีบุคลากรที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จานวน 1 คน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ

คน

ร้อยละ

ร้อยละ

กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย

1

80

80

2
3.75

1

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

-

คณะบริหารธุรกิจ

✓

- ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งดาเนินการตลอดปี
งบประมาณ โดยคณะส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม
✓ พัฒนาตนเองตามสายงาน จากบุคลากรทั้งหมด 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 42,013

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง
(-)

167

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมการจัดทา ISO 9001 สานักงาน
คณบดี ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 25 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 15 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 167

2
4.49

- ดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ
จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. การประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการ
✓ บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 สอบถาม 5 ด้าน กับผู้มีส่วนได้
✓ ส่วนเสีย แบบประเมินได้คืนมา จานวน 250 ชุด โดยผลการประเมิน

100

ไม่ใช้
งปม.

- มีการเบิกจ่ายในปี คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณ พ.ศ. 2565

-

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมและประเมินคุณภาพการให้
บริการ
- ต่อ -

โครงการพัฒนาบุคลากรสานักหอสมุดกลาง
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเป็น
Smart People
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนเรื่องในการพัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์
นิเทศ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละผู้ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
2. ประเมินการให้บริการหน้า counter มีผู้ประเมิน จานวน 109 คน
โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

เรื่อง

2

ร้อยละ
90
คะแนนเฉลี่ย 3.50

2

- ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการเป็น Smart People จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. อบรมทฤษฎีงานวิจัย จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 เวลา 08.30 - 12.00 น.
✓ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 08.30 - 12.00 น.
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 24 คน
2. อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64
เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 62 คน

- ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศ ในรูปแบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ก.ค. 64
มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 215 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
96.27 ✓ จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 96.27 โดยผลการประเมินความ
4.23 ✓ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19
2. ด้านทักษะความสามารถของวิทยากร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที/่ บุคลากร มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31
4. ด้านผลการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19

ตั้งไว้
ใช้จริง

12,000
2,450

-

สานักหอสมุดกลาง

ตั้งไว้ 574,000
ใช้จริง 26,050

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน และลาศึกษาต่อ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน และลาศึกษาต่อ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารจัดการขององค์กร
โครงการเสริมสร้างการให้บริการอย่างยั่งยืน
เรื่อง การพัฒนางานบริการในยุค Digital
Disruption
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมนาภายนอก จานวน 53 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ร้อยละ

90

คะแนนเฉลี่ย 4.00

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.75

100

✓

4.28

- จากผลสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจาปี 2564 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
✓ ที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กรเท่ากับ 4.28

-

- ขอเลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปิดทาการชั่วคราวในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคง
มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกองบริการ
× การศึกษา ได้มีการจัดบริการให้แก่ผู้รับบริการในรูปแบบออนไลน์
× อาทิ การให้บริการการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ การขอ
ทาบัตรประจาตัวนักศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์

ตั้งไว้
ใช้จริง

70,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

- เกิดสถานการณ์การ สานักงานอธิการบดี
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (กองบริการ

ไวรัสโคโรนา 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน
ระบบสารสนเทศของงานพัสดุ (โครงการเดิม)
เปลี่ยนชื่อโครงการ :

การศึกษา)

สานักงานอธิการบดี
(กองงานพัสดุ)

โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของงานพัสดุ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ
90
คะแนนเฉลี่ย 3.75

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของงานพัสดุ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64
เวลา 13.00 - 16.00 น. (Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)
94.17 ✓ มีกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 103 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
4.62 ✓ ทั้งสิ้น 97 คน คิดเป็นร้อยละ 94.17 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

ตั้งไว้
ใช้จริง

32,000
(-)

-

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.62 ซึ่งการประเมินผลก่อน
และหลังการอบรม พบว่า ก่อนเข้าร่วมอบรมบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และหลังการอบรม
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของงานพัสดุ และสามารถใช้ระบบได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของงานพัสดุ
- ต่อ -

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน
โครงการปรับปรุงห้องน้าเพื่อความสุข
- ดาเนินการปรับปรุงห้องน้าอาคาร 81-83 และ 85 จานวน 15 ห้อง
ตั้งไว้ 4,500,000
- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงการ
จาแนกเป็น
ใช้จริง 4,460,000
การแพร่ระบาดของโรค
- จานวนห้องน้าที่ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่ดี
ห้อง
13
15 ✓ * อาคาร 81 ชั้น 4-6 จานวน 6 ห้อง (ชาย 3 ห้อง หญิง 3 ห้อง)
(เงินเหลือจ่าย)
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
* อาคาร 82 ชั้น 1-4 จานวน 4 ห้อง (ชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง)
ทาให้การดาเนินงาน
* อาคาร 83 ชั้น 1-4 จานวน 4 ห้อง (ชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง)
ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
* อาคาร 85 ชั้น 1 จานวน 1 ห้อง (ชาย 1 ห้อง)
จึงได้ขยายระยะเวลา
ดาเนินงาน ซึ่งแผนใหม่
คาดว่าแล้วเสร็จประมาณ
เดือน พ.ย. 64
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศ

ในการทางาน (Big Cleaning Day)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการที่จัด
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ
1
คะแนนเฉลี่ย 3.75

1
4.19

- ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการทางาน (Big Cleaning Day) โดยให้บุคลากรของคณะเข้าร่วม
โครงการในวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่
✓ 13 - 23 ก.ย. 64 เพื่อจัดระเบียบบริเวณรอบโต๊ะที่นั่งทางาน
✓ พร้อมถ่ายรูปก่อนทา ขณะทาและหลังทา ส่งให้งานสารสนเทศ

ตั้งไว้
ใช้จริง

35,000
(-)

ตั้งไว้
ใช้จริง 1,847.12

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศ

ในการทางาน (Big Cleaning Day)
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

และประชาสัมพันธ์ โดยมีการประเมินโครงการในรูปแบบออนไลน์
จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 103 คน สามารถเก็บรวบรวมได้
จานวน 40 ชุด คิดเป็นร้อยละ 38.83 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมเท่ากับ 4.19 จาแนกได้ ดังนี้
1. ด้านการปรับปรุงพื้นที่และพัฒนา
1.1 พื้นที่มีการปฏิบัติตามหลัก ส.สะสาง (แยกของจาเป็นกับ
ไม่จาเป็นชัดเจน และขจัดขยะทิ้งไป) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
1.2 พื้นที่มีการปฏิบัติตามหลัก ส.สะดวก (ค้นหา, หยิบง่าย,
เป็นระเบียบ) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
1.3 พื้นที่มีการปฏิบัติตามหลัก ส.สะอาด (อุปกรณ์ และพื้นที่
ทางานสะอาด) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
1.4 พื้นที่มีการปฏิบัติตามหลัก ส.สุขลักษณะ (สะอาดตา
ถูกสุขลักษณะ และรักษาของใหอยู่ในสภาพดีตลอดไป) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33
1.5 พื้นที่มีการปฏิบัติตามหลัก ส.สร้างนิสัย (การอบรม สรางนิสัย
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยอยางเครงครัด) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30
2. ด้านการบริหารจัดการ
2.1 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93
2.2 มีความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ทาความสะอาด
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
2.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร/นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98
2.5 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ Big Cleaning Day
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โครงการ Big Cleaning (5ส.)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนนเฉลี่ย 3.51

คะแนนเฉลี่ย  3.51

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

การบรรลุ (✓/×)

เป้าหมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมในการทางานของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการทางานของส่วนงาน

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

4.15

- คณะได้จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน และความปลอดภัย
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีผลการประเมินความ
✓ พึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ยรวม 4.15

-

125
4.48

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
การจัดการอุตสาหกรรม

- คณะไม่ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่คณะมี
× กิจกรรมทาความสะอาดองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนงาน
ตลอดทั้งปีงบประมาณ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการลดการสัมผัสใกล้ชิดและเว้นระยะห่าง รวมถึงยังให้จัด
การเรียนการสอนออนไลน์จึงไม่มีการให้บริการ ทาให้ไม่มีการ
ประเมินความพึงพอใจ

ตั้งไว้
ใช้จริง

13,800
(-)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

- ดาเนินการจัดโครงการ Big Cleaning (5ส.) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64
โดยปรับเปลี่ยนวิธีจากแบบ On-site เป็นแบบ Online ผ่านโปรแกรม
✓ Google Meet และเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการจากเดิมจัดที่ทางาน
✓ ให้บุคลากรสามารถเลือกทากิจกรรม 5ส. ได้ เช่น โต๊ะทางาน ที่บ้าน
ห้องทางานหรือจัดระเบียบหน้าจอ Desktop โดยถ่ายภาพก่อน
และหลัง ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรคณะ
จานวน 25 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 125
เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และผู้มาติดต่อ การสร้างความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรลดปริมาณเอกสารและลดต้นทุน และทาให้
มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม วทอ.
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการทางานของวิทยาลัย
- จานวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์
และสร้างความสุขในการทางาน

โครงการ 5ส.
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Big Cleaning Day
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะที่เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 1,500,000
ใช้จริง 150,000
คะแนนเฉลี่ย 3.51

กิจกรรม

2

3.88

2

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

✓ - จากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางานของ
วิทยาลัย จานวน 118 คน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.88
✓ - มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของบุคลากร
จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมทาบุญขึ้นปีใหม่ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63
2. จัดทาห้องออกกาลังกายให้กับบุคลากรของวิทยาลัย
- ดาเนินการจัดโครงการ 5ส. ในส่วนของสานักงาน ณ อาคาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 มีบุคลากรสายสนับสนุน

ร้อยละ

80

100

✓ วิชาการที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 17 คน จากบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่ได้ดาเนินการ -

คน

100

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตั้งไว้
ใช้จริง

23,000
(-)

×

- ไม่สามารถดาเนินการได้ คณะสถาปัตยกรรม
เนื่องจากสถานการณ์ และการออกแบบ
การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระดับ

กิจกรรม

3.51

1

-

×

1

- ดาเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
ทางานสานักงาน โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64
✓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 19 คน

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,000
2,400

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

กิจกรรม 5ส. เพื่อการพัฒนาสานักงานคณบดี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5ส.
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
กิจกรรม 5ส. ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ร้อยละ
คะแนน

กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

80
มากกว่า 75

2
3.75

5

คะแนนเฉลี่ย 4.15

-

2
4.37

5.19

4.63

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

13,000
(-)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

- ดาเนินการจัดโครงการที่เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร
จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ “จับคู่ลุ้นหาบัดดี”้ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63 - มี.ค. 64
✓ โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
✓ ซึ่งอยู่ในระดับมาก
2. โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร Birth day for You
โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
ซึ่งอยู่ในระดับมาก
- มีการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณลานระเบียงชั้น 8
ชานพักบันไดบริเวณทางขึ้นสานักหอสมุดกลาง มีบุคลากรเข้าร่วม
✓ กิจกรรม จานวน 57 คน
- ดาเนินการจัดกิจกรรม 5ส. ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64
โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดพื้นที่ภายในหน่วยงาน
✓ ให้น่าอยู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสะดวกต่อการใช้งาน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 25 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.63

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
37,725

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

สานักหอสมุดกลาง

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพ
แวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในการ
เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม 5ส. : Big Cleaning Day
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเก็บต้นแบบ
สื่อการเรียนการสอนของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนห้องเก็บต้นแบบสื่อ
โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
โครงการจัดกิจกรรม 5ส. และประกวดสานักงาน
น่าอยู่ สานักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ
บุคลากรในสานักงานอธิการบดีที่มีต่อความสะอาด
หลังการจัดกิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย 3.51

กิจกรรม

ห้อง

1

1

4.25

1

1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 64
โดยปรับกิจกรรมเป็นการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในอาคารสานักวิจัยฯ
✓ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอในของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับดี

100

คะแนนเฉลี่ย 4.00

100

-

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
8,381

-

- สานักฯ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day และ Green University"
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 52 คน

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
3,480

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

- มีการดาเนินการปรับปรุงห้องเก็บต้นแบบสื่อเรียบร้อยแล้ว
จานวน 1 ห้อง

ตั้งไว้
ใช้จริง

52,000
44,298

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

และเทคโนโลยี

✓

✓
- งานปรับปรุงโครงหลังคาอาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส ดาเนินการแล้วเสร็จ 100%

ร้อยละ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

ตั้งไว้ 2,601,000
ใช้จริง 2,368,900

✓
- ไม่ได้ดาเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรม 5ส. และประกวดสานักงาน
น่าอยู่ สานักงานอธิการบดี แต่มีการปรับรูปแบบกิจกรรมโดยนา
นวัตกรรมหุ่นยนต์มาทาการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคในทุกชั้นของ
× อาคารนวมินทรราชินี และอาคารอเนกประสงค์ จานวน 2 ครั้ง
เพื่อทาความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่จาเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน
โดยตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี

ตั้งไว้ 126,750
ใช้จริง
(-)

- เนื่องจากสถานการณ์ สานักงานอธิการบดี
การแพร่ระบาดของโรค (กองกิจการนักศึกษา/
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองกลาง/กองอาคารฯ/

ทาให้ไม่สามารถจัด
กองส่งเสริมวิชาการ)
กิจกรรมที่มีรวมกลุ่ม
ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
ตามประกาศของ กทม.

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

80

-

การบรรลุ (✓/×)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- ร้อยละของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

× กลยุทธ์ที่ 3.1.2 พัฒนาปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
และการสั่งปิดมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนาประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- ดาเนินการจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เกษียณอายุ
ตั้งไว้ 100,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ให้บุคลากร
ราชการ เรื่อง "ประสบการณ์ชีวิต ด้านเทคนิคการสอน การทาวิจัย
ใช้จริง 1,900
ตัวชี้วัดโครงการ
บริการวิขาการ การบริหารการเรียนการสอน" ในรูปแบบออนไลน์
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
40
76 ✓ ผ่านระบบ Application Zoom เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. - จานวนกิจกรรม/หัวข้อที่จัดอบรม
เรื่อง
2
3 ✓ 11.00 น. โดยเชิญบุคลากรของคณะที่เกษียณอายุราชการ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) รศ.ดร.อุบลรัตน์
หวังรักษ์ดีสกุล (ภาค PE) (2) ผศ.มานพ คงคานิธิ (MAE)
(3) ผศ.ศวุฒ บุศยอังกูร (ภาค IEE) (4) นายถนอมศักดิ์ อรรถสิษฐ์
(MAE) (5) นายสุทิน สุขเจริณ (สล) ร่วมการบรรยายเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนาประสบการณ์

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนหัวข้อการจัดการความรู้
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ของ
ส่วนงาน

เรื่อง

2
คะแนนเฉลี่ย 3.75
ระดับ (5)
4

-

-

ตั้งไว้
ใช้จริง

15,000
(-)

- เนื่องจากอยู่ในช่วง คณะครุศาสตร์
การแพร่ระบาดของ
อุตสาหกรรม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
และโครงการต้องจัด
อบรมแบบ On-site
จึงไม่สามารถดาเนินการได้

โครงการจัดการความรู้ขององค์กร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ของ
องค์กร

โครงการจัดการความรู้และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ภายในส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนหัวข้อการจัดการความรู้ที่ส่วนงาน
นามาพัฒนางาน

กิจกรรมการให้บุคลากรโพสต์ KM จากการ
ปฏิบัติงานและจากการเข้าอบรม ลงใน
facebook คณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้ง : คน : เดือน

ระดับ

เรื่อง

4

1

5

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการ Applied Science KM Sharing Day 2021
(Online) ระหว่างวันที่ 12 - 17 มี.ค. 64 โดยมีผลงานองค์ความรู้ของ
✓ บุคลากรได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย จานวน 2 ผลงาน ได้แก่
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรยาย
เรื่อง เช็คชื่อด้วย Google Form
เจ้าของผลงาน : ดร.รัตติยา เจริญศักดิ์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์
เรื่อง การสร้าง Quiz ออนไลน์ และระบบตรวจคาตอบอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์
- คณะได้ส่งผลงานของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่หน่วยงาน (KM Sharing Day) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 โดยมีการนาเสนอองค์ความรู้
✓ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ชุดรางจับยึดขาแขวนโปรเจคเตอร์แบบปรับระยะ
ผลงานของ : (1) นายไกรมิตร พงษ์นิยะกูล (2) นายกฤษ เผือกงาม
2. การพัฒนารถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ผลงานของ : (1) อ.สุพร หนูคง (2) ผศ.ดร.ธณัฎฐ์ยศ สมใจ
- บุคลากรคณะได้มีการโพสต์ KM ใน facebook คณะ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 205 เรื่อง ซึ่งบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของคณะได้มีการโพสต์องค์ความรู้
คนละ 1 เรื่อง ต่อเดือน

ครั้ง

ไม่น้อยกว่า 1

1

✓

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทางาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ทางาน

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหาร
การจัดการ ด้านการเรียนการสอน และ
ด้านการวิจัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม

กิจกรรม

3

3

3

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางาน
จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทา ELO
✓ หลักสูตรโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 35,000

- มีการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านบริหารการจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย
จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดสอบออนไลน์ ณ ห้อง 111
✓ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.พ. 64
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทางลัดในการหาคู่มือครุภัณฑ์ง่ายๆ

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ด้วย Microsoft Word ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 31 พ.ค. 64
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการจัดสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 31 พ.ค. 64
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบลาออนไลน์ (ออนไลน์)
ณ ห้องประชุม 209 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ของ
ส่วนงาน

ร้อยละ
ระดับ

80
4

- ดาเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2563 โดยให้บุคลากรที่สนใจส่ง
80.95 ✓ ผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศ และประกาศผล
4 ✓ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 34 คน จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จานวน 2 ผลงาน ดังนี้

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
2,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน
- ต่อ -

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ
ในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- จานวนงานที่พัฒนาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

1. ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อนาไปประยุกต์
ใช้ในการทางานด้วย VADC Free Video Editor โดย : น.ส.ชลธชา
บุญสาใจ
2. ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบกิจกรรมเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน โดยใช้ Classkick โดย : น.ส.วริฐกันย์ ทองดี
มีระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้อยู่ในระดับ 4 โดยผู้ชนะเลิศ
ทั้ง 2 คน ได้จัดทา Clip VDO ถ่ายทอดองค์ความรู้และนาเสนอ
บุคลากรของคณะเพื่อให้บุคลากรที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานและได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ร้อยละ

70

งาน

2

- ดาเนินการจัดโครงการจัดการความรู้บทบาทและหน้าที่บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 64 มีบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ จานวน 16 คน และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในการทางานสานักงาน โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 19 คน
81.39 ✓ รวมทั้งสิ้น จานวน 35 คน จากบุคลากรทั้งหมด 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.39 โดยมีงานที่พัฒนาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 ✓ องค์ความรู้ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การทาความเข้าใจกับนักศึกษาวัย Gen Z
2. กระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : SciEE KM
sharing Day ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
- จานวนหัวข้อที่ส่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย

โครงการจัดการความรู้และค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนแนวปฏิบัติที่นามาเผยแพร่
- ร้อยละของแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นาไปใช้ประโยชน์

โครงการอบรมเทคนิคการจัดทารูปเล่มเอกสาร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก
- จานวนคู่มือการพัฒนาระบบและการใช้งาน

คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.50
องค์ความรู้

เรื่อง
ร้อยละ

เรื่อง/ปี
เรื่อง/ปี

2

3
80

23
3

2

3
80

40
3

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : SciEE KM sharing Day
ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบออนไลน์) ระหว่าง
วันที่ 22 ก.พ. - 31 มี.ค. 64 โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่งผลงาน
✓ จานวน 9 ผลงาน ซึ่งมี 2 ผลงาน ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อส่งเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
✓ 1. ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
2. การใช้ไลเคนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Indicator
using Lichen)

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
8,200

- ดาเนินการจัดโครงการจัดการความรู้และค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โดยมีแนวปฏิบัติที่นามาเผยแพร่ จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง เทคนิคการนัดหมายการประชุมโดยใช้ Poll จาก Line
✓ 2. เรื่อง การนาหลักสูตรเข้าระบบติดตามคาร้องและประมวลผล
✓ 3. เรื่อง ระบบสารสนเทศทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
- ดาเนินการจัดอบรมเทคนิคการจัดทารูปเล่มเอกสาร
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 63 มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จานวน 46 คน
✓ บุคลากรมีการจัดทาคู่มือระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 63 - 12 ก.พ. 64
✓ พบว่า มีคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก จานวน 40 เรื่อง
คู่มือการพัฒนาระบบและการใช้งาน จานวน 3 เรื่อง โดยบุคลากร
นาส่งคู่มือเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง และมีการ
อัพโหลดเอกสารคู่มือลงในเว็บไซต์ KM สานักหอสมุดกลาง

ตั้งไว้
ใช้จริง

2,500
2,050

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

สานักหอสมุดกลาง

โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่มีการนาความรู้จากการ
จัดการความรู้มาพัฒนางาน

โครงการสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
จากการเขียน OPL
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนเรื่องในการเขียน OPL
- จานวนความรู้หรือหัวข้อการจัดการความรู้
ที่ส่วนงานนามาพัฒนา
- ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้

ร้อยละ

50

82

เรื่อง
เรื่อง

5
1

16
2

ระดับ

4

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการจัดการความรู้หัวข้อเรื่อง การกาหนดทิศทาง
การบริหารจัดการขับเคลื่อนนวัตกรรม เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64
✓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสานักวิจัยฯ มีบุคลากรของสานักวิจัยฯ
เข้าร่วมโครงการ จานวน 28 คน จากบุคลากรทั้งหมด 34 คน
โดยบุคลากรนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ
คิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งการดาเนินงานในช่วงเช้าเป็นการเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอของรองผู้บริหารฝ่ายวิจัยฯ
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และช่วงบ่ายเป็นการนาเสนอ
ของฝ่ายงานต่างๆ โดยแยกตามการดาเนินงานของสานักวิจัยฯ
เป็น 3 ระบบ ได้แก่
1. ระบบบริหารทุน
2. ระบบวิศวกรรมและระบบสนับสนุน
3. ระบบประชาสัมพันธ์สารสนเทศและบริหารจัดการ
- มีการจัดทาองค์ความรู้ จานวน 16 เรื่อง ดังนี้
1. เทคนิคการกาหนดเอกสาร Microsoft Word ให้เป็นแบบอ่าน
อย่างเดียว โดย : นายรวิพล นาควารี
✓ 2. เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวควันด้วย Adobe Animate
✓ cc 2020 โดย : นายธนวัช หอมแพน
3. การทาภาพเคลื่อนไหวด้วยนามสกุล gif บนแอป Line
✓ โดย : นายวีรพล ศิริพรรค
4. การออกแบบหัวข้อวิจัยเพื่อการขอผลงานวิชาการ
ดร.นาตยา แก้วใส
5. เทคนิคการตัดฉากหลัง (Green Screen) ด้วยโปรแกรม OBS
Studio โดย : นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ
6. สูตรวิเคราะห์ระดับผลแบบประเมินการฝึกอบรมกึ่งอัตโนมัติ
ด้วยโปรแกรม Microsoft excel โดย : น.ส.พัชรินทร์ เทพวงษ์

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

40,000
33,511

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้ งปม. ร่วมกับกิจกรรม 5ส.

-

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

และเทคโนโลยี

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
จากการเขียน OPL
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

7. การติดตั้ง Wappalyzer chrome Extension plugin บนเว็บ
Browser ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย : น.ส.อริยา แก้วคาบ้ง
8. ทาหนังสือเสียงให้ถูกลิขสิทธิ์ โดย : นางมุทิตา นครินทร์
9. การอัปโหลดวิดีโอสื่อการสอนลง Youtube Channel
โดย : นางพนิดา หอมแพน
10. การพิมพ์เลขยกกาลังและเลขฐาน ด้วยแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint โดย : นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ
11. การจับภาพนิ่งหน้าจอด้วยคีย์ลัด Windows 10
โดย : นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ
12. การเพิ่มสิทธิ์การใช้งานในระบบ LMS (Moodle)
โดย : นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ
13. เทคนิคการจัดเก็บรูปภาพเปลี่ยนอัลบั้มด้วย Application LINE
ง่ายนิดเดียว โดย : น.ส.ปิ่นรัตน์ นวชาตธารง
14. การเพิ่มกิจกรรม vdo จาก youtube ขึ้นระบบ e - learning
โดย : น.ส.แสงดาว เทียมทัน
15. วิธีการแปลงไฟล์ PDF หรือภาพถ่ายเอกสารให้เป็นไฟล์ตัวอักษร
ที่มีความผิดพลาดน้อย โดย : นายวรรธนชัย พรหมณา
16. การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยหลักการ PDCA
โดย : ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง
นอกจากนี้ สานักฯ ได้เผยแพร่ความรู้โดยผ่านกิจกรรม มจพ.
วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน
"องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรมนาสู่ความยั่งยืน"
ในรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 31 พ.ค. 64 มีความรู้
ที่ได้ถ่ายทอด จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่อง เทคนิคการตัดฉากหลัง (Green Screen) ด้วยโปรแกรม
OBS Studio โดย : นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
จากการเขียน OPL
- ต่อ -

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. เรือ่ ง เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวนามสกลุ .gif บน Application

line โดย : นายวีรพล ศิริพรรค นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายสื่อ
การเรียนการสอน และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการเรียนการสอน
ในการจัดกิจกรรม Show&Share ผ่านโปสเตอร์ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม

1

1

- ดาเนินการจัดกิจกรรม "ITED KM Day 2021" ในรูปแบบออนไลน์
(Line & Facebook) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 โดยนาเสนอ KM จาก
✓ ตัวแทนหน่วยงาน จานวน 11 เรื่อง ได้แก่
1. เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวควันด้วย Adobe Animate
cc 2020 โดย : นายธนวัช หอมแพน
2. เทคนิคการกาหนดเอกสาร Microsoft Word ให้เป็นแบบอ่าน
อย่างเดียว โดย : นายรวิพล นาควารี
3. การทาภาพเคลื่อนไหวด้วยนามสกุล gif บนแอป Line
โดย : นายวีรพล ศิริพรรค
4. สูตรวิเคราะห์ระดับผลแบบประเมินการฝึกอบรมกึ่งอัตโนมัติ
ด้วยโปรแกรม Microsoft excel โดย : น.ส.พัชรินทร์ เทพวงษ์
5. การออกแบบหัวข้อวิจัยเพื่อการขอผลงานวิชาการ โดย : ดร.นาตยา
แก้วใส
6. เทคนิคการตัดฉากหลัง (Green Screen) ด้วยโปรแกรม OBS
Studio โดย : นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ
7. การอัปโหลดวิดีโอสื่อการสอนลง Youtube Channel
โดย : นางพนิดา หอมแพน
8. การติดตั้ง Wappalyzer chrome Extension plugin บนเว็บ
Browser ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย : น.ส.อริยา แก้วคาบ้ง
9. การอัปโหลดวิดีโอสื่อการสอนลง Youtube Channel
โดย : นางพนิดา หอมแพน

ใช้ งปม. ร่วมกับกิจกรรม 5ส.

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
- ต่อ -

10. วิธีการแปลงไฟล์ PDF หรือภาพถ่ายเอกสารให้เป็นไฟล์ตัวอักษร
ที่มีความผิดพลาดน้อย โดย : นายวรรธนชัย พรหมณา
11. การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยหลักการ PDCA
โดย : ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

โครงการจัดการความรู้ของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนองค์ความรู้ที่ส่วนงานนามาพัฒนา
กระบวนการวิชาการ
- ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้

- ดาเนินการจัดโครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7
(KM Sharing Day 2021) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom มีหัวข้อทั้งหมด 12 เรื่อง ดังนี้
หัวข้อ/เรื่อง

6

12

ระดับ

4

4

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓ 1. วิธีการแบ่ง Partition Hard disk: สาหรับ Windows 7–
Windows 10 (นายสรายุทธ มณีงาม)
✓ 2. กฎหมายน่ารู้สาหรับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
(นายพีระ วงษ์มา)
3. การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ไดร์ ATV320
(นายทวีวัฒน์ อาจหาญ)
4. เทคนิคการรวมไฟล Microsoft Word, Excel, Power Point,
ไฟลรูปภาพและไฟล PDF ไวในไฟลเดียวกัน
(นายทรงพล แดงเสริมศิร)ิ
5. การคานวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
(นายจามิกร ไต่วัลย์)
6. องค์กรมีชีวิต (นางสาววรนุช อนุสาร)
7. การปรับแสงให้ภาพใน Microsoft Word
(นางสาววรนุช อนุสาร)
8. การสร้างแฟลตไดร์ฟ (USB Boot) ให้สามารถบูธและติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการได้ (นายเอกชัย กลิ่นบารุง)
9. การสแกนเอกสารโดยใชโทรศัพทมือถือ (นางวิยะดา ศรีวีระชัย)
10. การแบ่งปันไฟล์เอกสารผ่าน Google Drive
(นางสาวธนพร สมมัจฉา)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

15,000
9,995

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

โครงการจัดการความรู้ของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

11. วิธีการสร้าง QR Code ด้วยเว็บ www.qrcode-monkey.com
(นางสาวอัชณี ซาอุรัมย์)
12. การตัดพื้นหลังของภาพด้วย Microsoft Word
(นายสุวัจน์ สิกบุตร)
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสาเร็จของการจัดการความรู้เท่ากับ 4.66

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน
โครงการพัฒนากลุ่มผู้นานักศึกษา
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งไว้ 500,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2564
ใช้จริง
(-)
(Engineering NextGen Leadership
Program)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่นาองค์ความรู้เข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คน

8

8

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรนาองค์ความรู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงาน Applied Science KM Sharing Day 2021
(Online) จานวน 8 คน ดังนี้
✓ 1. รศ.ดร.ณัฐสุดา สุมณสิริ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องเคลือบผงปรุงรสด้วยไฟฟ้าสถิต
ในอุตสาหกรรมอาหาร
2. ดร.รัตติยา เจริญศักดิ์
เรื่อง เช็คชื่อด้วย Google Form

- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน
- ต่อ -

3. นางสาวกานต์ปพัฒ พิชยชนานันท์
เรื่อง แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย Google Form
ให้แสดงผลบน Google Calendar แล้วแจ้งเตือนผ่าน Line
Application
4. ผศ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์
เรื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์การแจกแจงค่าสุดขีดของ
ปริมาณน้าไหลลงอ่างของเขื่อนภูมิพล โดยวิธีโมเมนต์เชิงเส้น
5. อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย
เรื่อง การสร้างกราฟ Histogram เพื่อตัดเกรด ใน Excel
6. ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง
เรื่อง การจัดทาแบบสรุปองค์ความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ
สายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. ดร.มูรตี สมบูรณ์
เรื่อง การเปรียบเทียบนโยบายการจองที่นั่งของสายการบิน
กับตัวแบบการจองเกินสาหรับลูกค้า 2 ระดับชั้น เมื่อความต้องการ
จองแบบไม่คงที่
8. ผศ.ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์
เรื่อง การสร้าง Quiz ออนไลน์ และระบบตรวจคาตอบอัตโนมัติ

โครงการจัดทาข่าว FITM NEWS เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการจัดทาข่าว FITM NEWS

- มีการจัดทาวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานคณะ
ทั้งในรูปแบบวารสารสิ่งพิมพ์และวารสารข่าวแบบออนไลน์
จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
✓ 1. FITM NEWS ฉบับที่ 27 (เดือน ม.ค. 64) ชื่อธีม "ค้นพบความจริง
ที่ใช่ก้าวไปสู่ความสาเร็จ"
2. FITM News ฉบับที่ 28 ปีที่ 9 (เดือน เม.ย. 64) มีการปรับรูปแบบ
ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงได้จัดทาเป็นรูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ

ครั้ง

3

4

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

81,900
24,400

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการจัดทาข่าว FITM NEWS เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานคณะ
- ต่อ -

กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ KM Sharing Day
ของ มจพ.
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผลงานที่เข้าร่วมนาเสนอโครงการ
(นาเสนอ + โปสเตอร์)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ของคณะ เช่น Facebook Page, Line Official, E-mail ซึ่งใน
ฉบับที่ 28 นี้ ได้รวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 64
และดาเนินการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
3. FITM News ฉบับที่ 29 ปีที่ 9 (ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. 64)
เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์
4. FITM News ฉบับที่ 30 ปีที่ 9 (เดือน ก.ย. 64) เผยแพร่เมื่อ
วันที่ 30 ก.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์
ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการจัดทาจดหมายข่าว FITM
News โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์แทน ทาให้มีการใช้งบประมาณ
ในการดาเนินการ จานวน 24,400 บาท

ผลงาน

ไม่น้อยกว่า 2

2

- คณะได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ KM Sharing Day ของ มจพ.
จานวน 2 ผลงาน ดังนี้
1. การจัดทาโปสเตอร์ ด้านการบริการวิชาการ หัวข้อ
✓ "ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี"
2. การจัดทาวีดิโอ ด้านวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง
"เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล"
โดยคณะได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64
โดยกิจกรรมมีรูปแบบการจัดเป็นแบบออนไลน์

- ดาเนินการจัดโครงการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร
หัวข้อ ออฟฟิศซินโดรม โดยจัดร่วมกับโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
ร้อยละ
80 154.84 ✓ บุคลากร เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรคณะ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.66 ✓ จานวน 48 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 154.84
คะแนน
8
9 ✓ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีดาเนินโครงการเป็นแบบอัดคลิปวีดิโอ
มีเนื้อหาดังนี้
* ความหมายของกลุ่มโรค ออฟฟิศซินโดรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,000
(-)

ตั้งไว้ 8,000
ใช้จริง 5,746.50

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

- จากสถานการณ์การ คณะศิลปศาสตร์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ประยุกต์

ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในกรุงเทพฯ

และจังหวัดอื่นมีความ
รุนแรงต่อเนื่องและ
ขยายวงกว้างไปยังหลาย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ
- ต่อ -

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

* สาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรค
* วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายโดยปรับเปลี่ยนอิริยาบท
ระหว่างวัน
* สาธิตวิธีการกดจุดหรือสาธิตการนวดเพื่อผ่อนคลาย
ผลจากการจัดโครงการนี้ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างสุขภาพจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และประสบการณ์
เป็นการดึงความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรและกลั่นกรองจัดเก็บเป็นความรู้ขององค์กร
และเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบอย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยง
ที่จะมีโอกาสเกิดเป็นออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของตนได้อย่าง
ถูกต้อง
- ดาเนินการจัดโครงการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ สู้วิกฤต COVID-19
โดยการเผยแพร่คลิป VDO ระหว่างวันที่ 1 - 7 พ.ค. 64 มีผู้เข้าร่วม
ร้อยละ
80 206.67 ✓ โครงการ จานวน 62 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.75 ✓ ร้อยละ 206.67 ซึ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเป็นเพียงการ
คะแนน
8
× เผยแพร่คลิป VDO ของวิทยากรโดยผ่าน Fan Page FB : FAA_MK_
Cmmunity และช่อง You Tube : FAA KM DAY 2021 ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
* เรื่อง เทคนิคในการสอน Online ของคนไม่ชอบเทคโนโลยี
* เรื่อง HyFlex Classroom : Online and On-site ไปพร้อมกัน
* เรื่อง Smart Classroom
* เรื่อง Recreating for Education
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการดึงความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัว
บุคคลออกมาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและกลั่นกรองจัดเก็บเป็น
ความรู้ขององค์กร และเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบอย่างถูกต้อง

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

พื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกัน

การแพร่ระบาด จึงได้
ปรับรูปแบบการจัดโครงการ

จาก Onsite เป็น Online
ทาให้ไม่สามารถให้บุคลากร

เข้ามาร่วมในสถานที่จัด
โครงการได้ ส่งผลให้
การใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้

ตั้งไว้
ใช้จริง

8,000
1,880

- เนื่องด้วยการแพร่ระบาด คณะศิลปศาสตร์

ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ทาให้ต้องมีการควบคุม
การจัดทาคลิปวีดิโอและ
รูปแบบการจัดทาโครงการ
ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

ประยุกต์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทางาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับ
หน่วยงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนองค์ความรู้ที่นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge
Sharing Day 2020
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนหัวข้อองค์ความรู้ประเด็นเดียว
One point lesson (OPL) ที่ได้จากโครงการ

(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.3.1)
กิจกรรม

เรื่อง
ค่าเฉลี่ย

หัวข้อ

1

4
3.75

8

1

4
4.50

8

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน จานวน 1 กิจกรรม
ได้แก่
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงบประมาณ
✓ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง (35,000)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- ดาเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share)
ในรูปแบบ Online เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 โดยให้บุคลากรส่งเรื่อง
✓ ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ Clip Video ได้องค์ความรู้
✓ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. แปลงไฟล์ PDF เป็น word ง่ายๆ ไม่กี่คลิ๊ก
2. ทัศนคติที่ดีในการให้บริการนักศึกษา
3. การเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
4. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการตัวชี้วดั คารับรองฯ ปีงบประมาณ 2564

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,800
(-)

-

บัณฑิตวิทยาลัย

- ดาเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing
Day 2020 โดยมีองค์ความรู้ที่นาไปใช้ในการทางาน
จานวน 8 หัวข้อ ได้แก่
✓ 1. ห้องสมุดสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green Library)
2. Wi-Fi Smart Switch
3. การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของบุคลากร มจพ.
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4. Smart Post it!!
5. สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ง่ายๆ ด้วย Line
6. สร้าง QR Code ง่ายๆ ผ่าน Google Sheets
7. Dashboard ให้กู (เกิล) ช่วยสิ
8. การบันทึกภาพหน้าจอและเสียงบรรยายเป็นวีดิโอด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2019

ตั้งไว้
ใช้จริง

11,750
8,515

-

สานักหอสมุดกลาง

โครงการจัดการความรู้ (KM) ของสานัก
คอมพิวเตอร์ฯ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนความรู้หรือหัวข้อการจัดการความรู้
ที่นามาพัฒนางาน
- ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ของ
องค์กร

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ความรู้ของสถาบันฯ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

หัวข้อความรู้

5

5

ระดับ

5

5

ร้อยละ

80

100

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก
ได้แก่
1. กิจกรรมประกวดผลงาน OPL
✓ 2. กิจกรรม เรื่อง "วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ICIT KM (Show & Share)
2021” ครั้งที่ 1
✓ 3. กิจกรรม เรื่อง "วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ICIT KM (Show & Share)
2021” ครั้งที่ 2
โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก OPL ให้บุคลากรทุกคนนาไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จานวน 5 หัวข้อ ดังนี้
1) !!พิมพ์ผิด!! สลับภาษาทันทีด้วย RightLang
2) การตั้งค่าปฏิเสธอัตโนมัติเมื่อลางานหรือไม่เข้าที่ทางานบน
Google Calendar
3) วิธีการชงกาแฟสกัดเย็น (cold brew)
4) คู่มือออนไลน์ทาง่ายได้ประโยชน์ด้วย Google Sites
5) แปลง pdf to word ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC
นอกจากนี้ได้มีการเชิญบุคลากรจากสานักหอสมุดกลางมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง F2S กลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ออกร้าน
งาน Book Fair 2020 รวมถึงได้ส่งผลงานองค์ความรู้ต่อ มจพ.
จานวน 2 เรื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนบนเวที Show & Share 2021
และนาแสดงที่บอร์ดนิทรรศการของมหาวิทยาลัย
- สถาบันสหกิจศึกษาฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้จากแต่ละฝ่าย โดยกาหนดให้มีการนาประเด็น
✓ ความรู้ของแต่ละฝ่าย มาเผยแพร่เดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดโครงการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 19 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นการนาเสนอ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
35,900

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ความรู้ของสถาบันฯ
- ต่อ -

ในรูปแบบวิดีทัศน์หรือบทเรียนประเด็นเดียว (OPL) วัตถุประสงค์เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดและเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
มีจานวนทั้งสิ้น 3 ด้าน 6 หัวข้อ ดังนี้
1. ด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
1.1 การทางานร่วมกันโดยใช้ Trello
1.2 การประชุมแบบ Public ด้วย MS Teams
2. ด้านวิธีบริหารจัดการการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.1 การใช้ระบบการลาออนไลน์
2.2 การยื่นภาษีบุคคลธรรมดาด้วยตนเอง
3. ด้านการนาเทคนิคเฉพาะทางมาปรับใช้กับการทางานของหน่วยงาน
3.1 การวางแผนงานประจาวันโดยใช้ Trello 3.2 และการย่อ URL
ด้วย Bitly แบบสั้นในเอกสาร
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีการนาระบบพี่เลี้ยงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ช่วยในการทางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กร

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการตรวจสอบหรือ
ทดสอบด้านงานเชื่อม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผลงานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้

- ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลงาน

1

-

×

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการประชาสัมพันธ์ครบวงจร
- ดาเนินการจัดทาแผ่นพับ โบรชัวร์, rollup หลักสูตรไทยและ
ตั้งไว้ 500,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงการ
หลักสูตรอินเตอร์, จัดทาสติกเกอร์ติดขวดเจลแอลกอฮอล์,
ใช้จริง 115,000
- จานวนสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพ วีดีโอที่มีคนเข้าชม
ผลงาน
20
30 ✓ ทา Standee ประชาสัมพันธ์คณะ, งานออกบูธ, ทาเพจของนักศึกษา,
และแชร์
ช่าวประชาสัมพันธ์ลงใน website และ facebook ของคณะ,
- จานวนคนเข้ามาชมหรือกด Like หรือกดแชร์
คน
10,000 39,000 ✓ Banner โครงการต่างๆ เช่น บัณฑิตพันธุ์ใหม่, Open House,
ผลงานโครงการอุตสาหกรรมความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
ในการพัฒนาเครื่องบินทะเล NAX-5 มีผู้เข้าชมผ่านเพจคณะ
มากกว่า 86,000 ครั้ง/เดือน มีคนกดถูกใจ จานวน 39,000 คน
และมีคนที่กดแชร์และมีส่วนร่วมกับโพสต์ จานวน 31,000 ครั้ง/เดือน
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์

ช่องทาง

5

7

- คณะได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะผ่านช่องทางต่างๆ
จานวน 7 ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง Banner หน้าเว็บไซต์คณะ
✓ 2. ทาง Facebook คณะ และภาควิชา
3. ทางไลน์กลุ่มบุคลากรคณะ
4. ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์คณะ
5. การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชั้นต่างๆ ของคณะ
6. ในหน้าข่าวสมาชิกของคณะ
7. ทาง e-mail และทาง Personel message (PM)

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
(-)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ในทุก
ช่องทางของวิทยาลัย
- จานวนเรื่องที่สื่อภายนอกนาข้อมูลข่าวสารที่ดี
ของวิทยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชน

ช่องทาง

3

6

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในช่วงเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 โดยจัดทาสื่อ 3 แบบ ได้แก่
(1) โปสเตอร์ธงญี่ ปุ่น (2) ใบปลิวกระดาษเพื่อส่งไปรษณีย์
✓ (3) ใบปลิว Digital leaflet โดยมีการประชาสัมพันธ์ใน 6 ช่องทาง
ได้แก่ Line Chatroom, Timeline (LINE), FAA Facebook Page,
Facebook ผู้บริหาร, ตั้งธงญี่ ปุ่นหน้าคณะ, ส่งไปรษณีย์ไปยัง
สถานศึกษา จานวน 100 แห่ง เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร
ของคณะทั้ง 3 หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย
ให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้รับทราบ
รายละเอียดของหลักสูตรโดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานหรือต้นสังกัดของตนเองเพื่อให้สะดวกในการรับทราบข้อมูล
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับบุคคลทั่วไปหรือผู้สนใจศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
6,564

เรื่อง

1,000 >3,000 ✓ - มีผู้เข้าชมข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ในทุกช่องทางของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน
10
10 ✓ - มีเรื่องที่สื่อภายนอกนาข้อมูลข่าวสารที่ดีของวิทยาลัยเผยแพร่สู่
สาธารณชน จานวน 10 เรื่อง ได้แก่
1. แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. 6 ข้อปฏิบัติและระเบียบวินัยในการเข้าสอบของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2563

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- การหาจุดที่เหมาะสม คณะศิลปศาสตร์
ในการตั้งธงญี่ปุ่นหาก ประยุกต์
หลบมุมจนเกินไป
อาจไม่ดึงดูดสายตาผู้คน
ที่เดินผ่านหรือหาก
ตากแดด/ตากฝน
แผ่นโปสเตอร์อาจมีสี
ซีดเร็ว
- การหาข้อมูล/ที่อยู่
สถานศึกษาทางอินเตอร์เน็ต

พบว่า ที่อยู่ไม่ตรงกัน
- การใช้ Social Media
Channel หน้า Feed
ของ FB อาจมีการอัพเดท
เลื่อนโพสต์ลงไปด้านล่าง
ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 50,000

คน

ไม่ใช้
งปม.

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
- ต่อ -

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3. เรื่อง สัมภาษณ์น้องเฟรชซี เมื่อก้าวสู่รั้วลูกพระจอมและมาพร้อม
คาว่า New Normal
4. แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
5. โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพล
6. โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
7. โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยของ วทอ. ร่วมกับสถานีตารวจ
ประชาชื่น
8. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
9. เรื่อง ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
เข้า-ออก มจพ. อย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์
10. เรื่อง เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในหลวง รัชกาลที่ 10

ช่องทาง

3

4

- มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมภายในคณะ
และการออกไปทากิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ และผ่านสื่อออนไลน์
✓ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมและแจกใบปลิวตามโรงเรียนต่างๆ
2. Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
3. เว็บไซต์ : http://www.agro.kmutnb.ac.th
4. ผ่านระบบ google meet ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64

ตั้งไว้
ใช้จริง

80,000
77,800

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตร
ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโรงเรียนที่ได้รับการประชาสัมพันธ์
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลงาน
ออกสื่อต่างๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทาสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
Online
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ Online
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่ได้ดาเนินการ -

โรงเรียน
ระดับ

3
3.51

-

ครั้ง

2

-

-

ช่องทาง

2

-

-

5

ช่องทาง
3
คะแนนเฉลี่ย 3.51

5

3
3.52

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

61,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่สามารถดาเนินการได้ คณะสถาปัตยกรรม

เนื่องจากสถานการณ์ และการออกแบบ
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

×
×

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ครั้ง

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

ตั้งไว้ 186,000
ใช้จริง
(-)

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยฯ ดาเนินการจัดทาสื่อและ
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน, youtube,
facebook เป็นต้น

ตั้งไว้
ใช้จริง

- ดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
(-)

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

-

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

(โครงการหลักสูตรพิเศษ)

✓

ตอนปลายที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จานวน 3 ช่องทาง ดังนี้
✓ 1. กิจกรรม Open House Online
✓ 2. เว็บไซต์คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. กิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
(2) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต และได้มีการจัดทาแบบสารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีผลการประเมิน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

50,000
(-)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์
ของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จานวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนช่องทางประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เพิ่มขึ้น
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปวีดีทัศน์
และอินโฟร์กราฟฟิก
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์
และอินโฟร์กราฟฟิก

แห่ง
ช่องทาง

4
3

6
3

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีโรงเรียนที่เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร จานวน 6 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63
✓ 3. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63
✓ 4. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63
5. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63
6. โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63
โดยมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลออนไลน์ จานวน 3 ช่องทาง
ได้แก่
1. Facebook : คณะบริหารธรุกิจและอุตสาหกรรม
2. Facebook : ภาควิชาทั้งสองภาควิชา
3. www.bas.kmutnb.ac.th
- มีช่องทางประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เพิ่มขึ้น จานวน 2 ช่องทาง ได้แก่

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

สานักหอสมุดกลาง

1. ประชาสัมพันธ์ผา่ น นสพ.ไทยรัฐ จานวน 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64

ช่องทาง
ค่าเฉลี่ย

ชิ้นงาน

2
3.75

40

2
-

40

✓ และวันที่ 12 มี.ค. 64
× 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุรัฐสภา
- ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพนิ่งและวีดีทัศน์
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop, Illustrator, Premiere โดยมีการเผยแพร่สื่อ
✓ ทางโซเซียล จานวน 5 ช่องทาง ได้แก่
1. เว็บไซต์สานักหอสมุดกลาง (เฉพาะภาพนิ่ง)
2. Line official Account
3. หน้าโฮมของไลน์
4. Facebook
5. เว็บไซต์ Youtube (เฉพาะวีดีทัศน์)

โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการ
ของสานักคอมพิวเตอร์ฯ
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับข่าวสาร
จากทุกช่องทาง
- จานวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
สหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนช่องทางประชาสัมพันธ์

คะแนนเฉลี่ย 3.71
ช่องทาง

ช่องทาง

7

4

3.75
7

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการของสานักคอมพิวเตอร์ฯ
จานวน 7 ช่องทาง ดังนี้
1. Facebook สานักคอมพิวเตอร์ฯ
✓ 2. Line สานักคอมพิวเตอร์ฯ
3. Website สานักคอมพิวเตอร์ฯ
✓ 4. YouTube สานักคอมพิวเตอร์ฯ
5. E-mail สานักคอมพิวเตอร์ฯ
6. ICIT LIVE "เปิดวาร์ปงานบริการของสานักคอมพิวเตอร์ฯ ต้อนรับ
นักศึกษาใหม่"
7. ทีวีประชาสัมพันธ์ ชั้น 3-4 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. กรุงเทพฯ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับข่าวสารจากทุกช่องทาง
เท่ากับ 3.75

ตั้งไว้ 185,000
ใช้จริง 119,626

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาฯ
โดยมีช่องทางประชาสัมพันธ์ จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่
(1) ช่องทางเว็บไซต์, แบนเนอร์
✓ (2) ช่องทางออนไลน์ facebook, line
(3) ช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, e-mail
(4) สื่อสิงพิมพ์ โปสเตอร์, แผ่นพับ
เพื่อมุ่งหวังที่จะประชาสัมพันธ์ภารกิจ หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน โดยการ
เผยแพร่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาฯ แก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนและนาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

30,000
30,000

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและ
กิจกรรมของสานักฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
เช่น เว็บไซต์, e-mail ฯลฯ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนข่าวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สานักฯ และ
ทางโซเชียล (Facebook)

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์
ในลักษณะเชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมที่อยู่ในกลุ่มไลน์

ครั้ง

150

คน
50
คะแนนเฉลี่ย 4.00

159

413
4.32

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีการเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางต่างๆ จานวน 159 ครั้ง ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ลงบนเว็บไซต์สานัก (https://www.ited.kmutnb.ac.th/) และ
Facebook สานัก (https://www.facebook.com/ited.kmutnb)
✓ จานวน 94 ครั้ง
2. จัดทาผลงานด้านสื่อการเรียนการสอนเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูป
(Youtube) จานวน 30 ครั้ง
3. เผยแพร่ข่าวการอบรม/สัมมนา ผ่านช่องทาง Facebook
ให้หน่วยงานภายนอก จานวน 20 ครั้ง
4. ปรับปรุงสื่อการสอนที่ได้ออกแบบและพัฒนา (e-Learning)
ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูป (e-Learning)
จานวน 15 ครั้ง

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

- มีผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะเชิงรุก
จานวน 413 คน โดยแบ่งตามหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทาลาย ระดับ 2 รุ่น 3 จานวน 78 คน
✓ 2. ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทาลาย ระดับ 2 รุ่น 2 จานวน 26 คน
✓ 3. ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล รุ่น 4 จานวน 45 คน
4. ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล รุ่น 2 จานวน 32 คน
5. ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล รุ่น 3 จานวน 24 คน
6. ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล รุ่น 4 จานวน 95 คน
7. นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จานวน 43 คน
8. ผู้ตรวจสอบ PT/MT ระดับ 3 จานวน 18 คน
9. ARENA พื้นฐาน (ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ย. 64)
จานวน 25 คน
10. ผู้ปฏิบัติการงานเชื่อมสากล รุ่น 4 จานวน 8 คน
11. ผู้ปฏิบัติการงานเชื่อมสากล รุ่น 5 จานวน 19 คน

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์
ในลักษณะเชิงรุก
- ต่อ โครงการหอจดหมายเหตุดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนระบบหอจดหมายเหตุดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้หอจดหมายเหตุ
ดิจิทัลของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ที่อยู่ในกลุ่มไลน์เท่ากับ 4.32

ระบบ

1

คะแนนเฉลี่ย 3.51

1

- ดาเนินการหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบดิจิทัล 7 ทศวรรษ จาแนกกิจกรรม
ออกเป็นช่วงระยะเวลา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานความถูกต้อง
ของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และยังไม่ได้เปิดให้บริการ
✓ จึงยังไม่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

-

×

ตั้งไว้
ใช้จริง

45,000
45,000

- เนื่องจากสถานการณ์ สานักงานอธิการบดี
การแพร่ระบาดของโรค (กองกลาง)
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ทาให้
มหาวิทยาลัยปิดทาการ
ชั่วคราว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรผ่านการทากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม
โครงการ "Materials Camp"
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งไว้ 40,000
- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงการ
ใช้จริง
(-)
การแพร่ระบาดของโรค
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โครงการวิศวฯ ปันน้าใจ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

- ดาเนินการจัดโครงการวิศวฯ ปันน้าใจ จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 64 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
91.43 ✓ และปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ
4.62 ✓ จานวน 10 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100
และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.60

ตั้งไว้ 50,000
ใช้จริง 41,962
(กองกิจฯ)

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการวิศวฯ ปันน้าใจ
- ต่อ -

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์/ช่วยเหลือสังคม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เผยแพร่ภาพลักษณ์
องค์กร

โครงการ "ไอทีดีรวมพลังปลูกป่าอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย"
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- จานวนผลงานของบุคคลภายนอก

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 ณ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 29 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 82.86 และมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.64
ทาให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดและจิตสานึก
เพื่อสังคมและได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

โครงการ

3

คะแนนเฉลี่ย  3.51

3

-

ระดับ

3.51

4.94

โรงเรียน
ชิ้น

2
40

2
-

- มีโครงการที่เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการบาเพ็ญประโยชน์ ส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้
✓ โรงเรียนกลาโหมอุทิศและโรงเรียนวัดปากน้า เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63
2. มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี (UV Disinfection Oven) ให้กับ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จานวน 10 เครื่อง เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64
3. มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี (UV Disinfection Oven) ให้กับ
โรงพยาบาลกลาง จานวน 4 เครื่อง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 64

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

- คณะกาหนดจัดโครงการในเดือน ก.ค. 64 แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนถึงวันสิ้นสุด
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งไม่สามารถจัดโครงการได้จึงต้อง
× ขอยกเลิกโครงการ
- ดาเนินการจัดโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ค. 64 ทาให้นักศึกษาได้นาความรู้มาประยุกต์
✓ ใช้ในการให้ความรู้กับนักเรียนและได้ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ให้กับนักเรียน จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
✓ (1) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (2) วิทยาลัยช่างศิลป โดยบุคคลภายนอก
× สามารถเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 100

ตั้งไว้ 50,000
ใช้จริง
(-)
(กองกิจฯ)

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
30,000

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัด
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่างให้กับนักเรียนและชุมชนบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนกลาโหมอุทิศ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ร้อยละ

80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

แห่ง

1

คน
40
คะแนนเฉลี่ย 4.00

ร้อยละ

90

-

1

35
4.52

-

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

80,000
(-)

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
4,250

-

สานักหอสมุดกลาง

- มีการจัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนบุรี จานวน 35 คน
เรื่อง การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบันได เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเท่ากับ 4.52

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

- ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

- ดาเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ผ่านโปรแกรม Google meet เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64
มีโรงเรียนบ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม
✓ สาหรับหัวข้อการบรรยาย ได้แก่
1. ความรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจก
2. การจัดการขยะและการย่อยสลาย
3. ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน
4. พลังงานหมุนเวียน

×
✓

×

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โครงการวันเด็ก ปีการศึกษา 2563 (ปราจีนบุรี)
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งไว้ 4,500
ตัวชี้วัดโครงการ
ใช้จริง
(-)
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
85
(เงินรับฝากกิจกรรม นศ.)
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.60
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
สัญจร ปีการศึกษา 2563 (ปราจีนบุรี)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
85
คะแนนเฉลี่ย 3.51

60
3.76

- ดาเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาสัญจร
ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 - 28 ก.พ. 64 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 660 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,100 คน คิดเป็น
× ร้อยละ 60 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษาเชิงรุกในการให้ข้อมูล
✓ การศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนต่างๆ ได้แก่
1. โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี
2. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
3. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
4. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
5. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
6. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
7. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
8. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว
9. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

ตั้งไว้
ใช้จริง

35,000
12,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การแพร่ระบาดของโรค

(เงินเหลือจ่าย 2546-2563

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เงินจัดเก็บนักศึกษาใหม่ 2563)

ทาให้ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ได้ต่ากว่า
เป้าหมายที่วางไว้

โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
ในรอบปี

กิจกรรม

4

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- คณะดาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ทั้งส่วนของ
การแนะแนวการศึกษาต่อ/หลักสูตร/งานบริการวิชาการ ทั้งหมด
4 กิจกรรม ดังนี้
✓ 1. กิจกรรม "เทคโนฯ นิทรรศไลฟ์ Open House 2021 ออนไลน์"
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 64 โดยมีภาควิชาการออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้าง ได้จัดอบรมบรรยาย SkethUp Online
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 64 พบว่า มีนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม
ฟังบรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร/แนะแนวของภาควิชา
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 และ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์
ภูวเกียรติกาจร และ ผศ.ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมด้วย
Internet of Things สาหรับบุคลากรภาครัฐและโรงเรียนเครือข่าย
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มี.ค. 64 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B4-09
โดยมี ผศ.ดร.นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ และ ผศ.นิติการ นาคเจือทอง
อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร
4. ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการตัดสินผลงานในการแข่งขัน
การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารหรือสมุนไพรแปรรูปจากวัตถุดิบ
ในท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 โดยมี
ผศ.ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
เพื่ออุตสาหกรรม ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นผู้จัดงาน
สาหรับโรงเรียนเครือข่าย จานวน 4 โรงเรียน ที่ส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขัน ได้แก่ (1) โรงเรียนนนทรีวทิ ยาคม (2) โรงเรียนทุ่งใหญ่วทิ ยาคาร
(3) โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ (4) โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการประชุม
วิชาการของคณะ (NCCIT & IC2IT) ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนหน่วยงานภายใน มจพ. ที่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์
- จานวนหน่วยงานภายนอก มจพ. ที่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเครือข่ายครูแนะแนว
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ศึกษาและการทางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยอื่นๆ (MOU)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนเครือข่ายความร่วมมือ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการของคณะ
NCCIT & IC2IT ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

แห่ง

ไม่น้อยกว่า 3

4

แห่ง

ไม่น้อยกว่า 3

3

คน

10

11

- ดาเนินการจัดโครงการสานฝันสู่นักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 เพื่ออบรมเครือข่ายครูแนะแนวและ
✓ สร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ณ ห้องเรียนบรรยาย ห้อง 417 ชั้น 4
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 มีครูแนะแนว
ที่เข้าอบรม จานวน 11 คน
- มีเครือข่ายความร่วมมือ จานวน 9 ฉบับ ดังนี้

4

9

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

ได้แก่
1. Academic Cooperation Agreement between RWTH
✓ Aachen University and KMUTNB

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
50,000

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

-

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1.1 งานประชาสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี
✓ 1.2 สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
✓ 1.4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง e-mail/ เว็บไซต์คณะ/ เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 3 แห่ง ได้แก่
2.1 สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปรเทศไทย
2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ nccit.net/ เว็บไซต์ ic2it.org/
เว็บไซต์ Conference Alert

* ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จานวน 4 ฉบับ

MOU

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

(โครงการหลักสูตรพิเศษ)

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ศึกษาและการทางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยอื่นๆ (MOU)
- ต่อ -

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

โครงการเปิดบ้าน SciEE (Open house)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. Student Exchange Agreement between RWTH Aachen
University and TGGS / KMUTNB
3. Professor Block Lecture Agreement between RWTH
Aachen University and TGGS/ KMUTNB
4. the Graz University of Technology, Austria
* ลงนามความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
1. บริษัท อาร์ทิฟิเชี่ยล เอนีทิงก์ จากัด
2. บริษัท ลินซ์เวิร์ค จากัด
3. บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่งฯ
4. บริษัท เอ็นบีสเปช จากัด
5. บริษัท วันซ์ (เดอะ เวิลด์ อ้อฟ อินโนเวชั่น) จากัด
- ดาเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท
ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
✓ จานวน 16 โรงเรียน แบ่งออกเป็น
✓ 1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ Onsite
จานวน 11 โรงเรียน
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ Online
จานวน 5 โรงเรียน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.38

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
11,556

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

- ดาเนินการจัดโครงการเปิดบ้าน SciEE (Open house) รูปแบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 64 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจานวน
ร้อยละ
80 >100 ✓ มากกว่า 2,200 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน และมีคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.36 ✓ ความพึงพอใจเท่ากับ 4.36

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

โรงเรียน  16 16
คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.38

โครงการเข้าร่วมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนข้อมูลที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จาก
ส่วนงาน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ส่วนงานได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. เพื่องาน

หัวข้อ/เรื่อง

5

5

บริการวิชาการและข่าวประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน จานวน 2 กลุ่มไลน์
ข้อมูลที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากส่วนงาน ในปีงบประมาณ 2564
มีจานวน 5 หัวข้อ ดังนี้
✓ 1. หัวข้อเรื่อง "สัมภาษณ์พิเศษโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล อบรมออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"
2. หัวข้อเรื่อง "สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
จัดฝึกอบรม Online วิศวกรการเชื่อมสากล รุ่นที่ 15"
3. หัวข้อเรื่อง "มจพ. ร่วม MOU กับ มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน
ประเทศฝรั่งเศส"
4. หัวข้อเรื่อง "มจพ.จับมือมหา’ลัยดังเมืองน้าหอม แลกเปลี่ยนขยายองค์ความรู้พลังงานทดแทน"
5. หัวข้อเรื่อง "มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
แห่งแคว้นลอเรน ประเทศฝรั่งเศส"

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาการทางานโดยใช้สารสนเทศ
- ดาเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ จานวน 2 ครั้ง
ตั้งไว้ 40,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงการ
ดังนี้
ใช้จริง 8,000
- จานวนครั้งในการอบรมพัฒนาบุคลากร
ครั้ง
2
2 ✓ 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้
ด้านสารสนเทศ
เครื่องมือ IT ช่วยในการทางาน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 09.00 - คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.48 ✓ 16.00 น. ณ ห้อง Linux ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.42

โครงการพัฒนาการทางานโดยใช้สารสนเทศ
- ต่อ -

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

โครงการจัดทาระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
(Active Directory) พร้อมติดตั้งการเชื่อมต่อ
เครื่องลูกข่าย และอบรมการใช้งาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบ

2

คะแนนเฉลี่ย 4.00

3

-

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

2. การจัดอบรม ANSYS Technology 2021 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64
เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Application Zoom มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 51 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.54
- ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จานวน 3 ระบบ ดังนี้
✓ 1. ระบบ T-RECORD (ใช้รองรับระบบกากับติดตามและรวบรวมข้อมูล
สาหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 20,000 บาท
จัดทาโดย : ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
2. ระบบเครือข่ายในการค้นคว้าวิจัย
งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 20,000 บาท
จัดทาโดย : ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
3. ระบบเว็บไซต์งาน Open House ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 - 1 ก.พ. 64
และอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบเพิ่มเติม คาดว่า
จะนา "ระบบเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม" ขึ้นหน้าเว็บไซต์
ได้ในเดือน ต.ค. 64 โดยมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่
1 ก.พ. - 31 ต.ค. 64 จัดทาโดย : งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
- ดาเนินการจัดทาระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Active Directory)
พร้อมติดตั้งการเชื่อมต่อเครื่องลูกข่าย แต่ยังไม่มีการอบรมการใช้งาน
ให้กับบุคลากร
×

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
40,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพร่ระบาดของโรค ประยุกต์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทาให้บริษัทไม่สามารถ
เข้ามาดาเนินการจัด
อบรมการใช้งานให้กับ
บุคลากรได้

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา

ระบบ

1

1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลการจองห้องเรียนและห้องประชุม
ออนไลน์ ในช่วงเดือน มี.ค. - ส.ค. 64 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ในเชิงรุก ทาให้การบริหารจัดการการจอง
✓ ห้องเรียนและห้องประชุมเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
ประหยัดเวลา ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ลดการใช้กระดาษในสานักงาน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

43,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จากสถานการณ์การ คณะศิลปศาสตร์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ประยุกต์
ไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้คณะปิดสถานที่
ชั่วคราว โดยมีการทางาน
แบบ Work From Home

และจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ทาให้ระบบ

ที่พัฒนานี้มีการใช้งาน
เพื่อทดสอบการใช้งานจริง
น้อยกว่าในช่วงสถานการณ์

ปกติ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
และผู้ใช้งาน

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทาโครงร่างและรายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ

โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน
ในด้านต่างๆ อาทิ งานวิจัยและบริการวิชาการ/
วิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนฐานข้อมูลหน่วยงาน

- ฝ่ายวิจัยฯ ได้ดาเนินการสร้างฐานข้อมูล TGGS INDI และ
Google Drive ผ่านนระบบ Google Platform

ระบบ

1

-

-

ระดับ

3.51

-

-

ฐานข้อมูล

1

2

✓

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง
(-)

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
(-)

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

-

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

โครงการติดตามการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรการยืนยัน
ตัวตน พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 กทม.
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนส่วนงานที่ส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
มาจัดเก็บ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ
การเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนระบบเครือข่ายบัญชี
3 มิติ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ความสามารถในการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่ายระบบบัญชี 3 มิติ ผ่านการเชื่อมต่อ
เครือข่ายเสมือนได้

ครั้ง/ระบบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ตามคณะต่างๆ
3

5

100

100

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

บัณฑิตวิทยาลัย

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 500,000

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 499,690

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓

- มีการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งระบบเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
รองรับการเพิ่มจานวนผู้ใช้งาน และความต่อเนื่องในการให้บริการ
ระบบเครือข่าย ระบบบัญชี 3 มิติ
เปอร์เซ็นต์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีจานวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
จานวน 4 ระบบ จาแนกได้ดังนี้
1. www.grad.kmutnb.ac.th มีการเข้าใช้งานระบบตั้งแต่
100 74,494 ✓ วันที่ 9 ก.พ. - 15 ก.ค. 64 จานวน 70,950 ครั้ง
(4 ระบบ)
2. ระบบติดตามคาร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิต
thesis.grad.kmutnb.ac.th: 8080/grad_2018
มีการเข้าใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 15 ก.ค. 64
จานวน 1,442 ครั้ง
3. Turnitin (www.turnitin.com) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 - 15 ก.ค. 64
มีการเข้าใช้งานระบบ จานวน 851 ครั้ง
4. ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับสมัคร
ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 มีการเข้าใช้งานระบบ
จานวน 1,251 ครั้ง
- มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ส่วนงาน

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓

โครงการบารุงรักษางานด้านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนระบบที่มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายสานักฯ
ให้ทันสมัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการปรับปรุงเว็บไซต์หลัก
- จานวนคู่มือการใช้งานที่มีการปรับปรุง
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (MIS)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
- จานวนคู่มือการใช้ฐานข้อมูล MIS ที่มีการปรับปรุง
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- จานวนครั้งในการปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- จานวนผู้ใช้งานที่สามารถรองรับได้
- ความสามารถในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

คน
เปอร์เซ็นต์

200
95

200
95

✓
✓

ระบบ

1

ครั้ง
4
เล่ม
1
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ครั้ง
4
เล่ม
1
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ครั้ง
1

1

4
1
4.65

4
1
4.75
1

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีการดาเนินงานโครงการบารุงรักษางานด้านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
ในเรื่องของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย การกระจาย
✓ สัญญาณหลัก ซึ่งมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 350,000
ใช้จริง 350,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

และเทคโนโลยี

- ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หลัก/เครือข่าย จานวน 4 ครั้ง และ
ตามร้องขอส่วนประชาสัมพันธ์ (Banner)/ ปรับปรุงหน้าหลักเว็บไซต์
ITED อัพเดทข้อมูล Facebook - KM/ วารสารสานักฯ รวมถึงมีการ
✓ ปรับปรุงคู่มือการใช้งานเว็บไซต์สานักฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์
✓ กลุ่มสานักฯ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 โดยจัดทาแบบประเมินออนไลน์
✓ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.65

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

- ดาเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล จานวน 4 ครั้ง ได้แก่ ข้อมูล
การเงินงบประมาณ การให้บริการวิชาการ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ประจา การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ามันเชื้อเพลิงและปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้ใช้งาน (เฉพาะกลุ่มผู้บริหาร) มีการปรับปรุงคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ITED MIS ประจาปีงบประมาณ 2564 และประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์
กลุ่มผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 และได้จัดทาแบบประมิน
ออนไลน์ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.75 รวมถึง
ได้ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทั้งสานักฯ จานวน 1 ครั้ง และทาการแชร์ข้อมูลอัพเดท
ให้ผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบ Google Drive และ One Drive

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

✓
✓
✓
✓

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระบบฐานข้อมูลคลังภาพที่ทันสมัย ปลอดภัย
สะดวกต่อการสืบค้น
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลคลังภาพด้วยระบบ
สารสนเทศ

งาน

1

คะแนนเฉลี่ย 3.51

-

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- เป็นโครงการที่ต้องดาเนินการควบคู่ไปกับเครือข่ายและฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการด้านข้อมูล
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
× โคโรนา 2019 คลี่คลายและบริษัทเปิดทาการ คาดว่าจะสามารถเร่ง
ดาเนินการโดยด่วนต่อไป
×

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- การสั่งซื้อมีความล่าช้า สานักงานอธิการบดี
เนื่องจากบริษัทที่สั่งซื้อ (กองกลาง)
ได้ปิดทาการในช่วงวิกฤต
จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ 1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน
- มีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวของส่วนงาน จานวน 2 โครงการ
ตั้งไว้ 50,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ดังนี้
ใช้จริง 238,800
โครงการ
1
2 ✓ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมริมทางเดินฝั่งน้าตกข้าง
- จานวนโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.75 4.37 ✓ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีการปรับพื้น ปรับรางน้า
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ปูแผ่นสแตมกรีต ปูกระเบื้องผนัง ทาความสะอาดบ่อน้าตก ทาสีใหม่
โรยหินกรวด เทขอบคอนกรีตและแกะลายไม้ การปลูกต้นไม้ใหม่
และตบแต่งตัดกิ่งต้นไม้ของเดิม มีระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่
วันที่ 15 - 22 ม.ค. 64 งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 219,800 บาท
และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรเท่ากับ 4.38
รายละเอียด ดังนี้
1) ความสวยงามของพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.53
2) การจัดวางสัดส่วนทางเดินและสิ่งปลูกสร้าง มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.53
3) จานวนพื้นที่สีเขียว มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.21

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

4) ความปลอดภัยและการดูแลรักษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.26
2. โครงการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยมีการตัดแต่งปลูกต้นไม้ จานวน 12 ต้น มีระยะเวลาในการดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ก.พ. 64 งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 19,000 บาท
และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรเท่ากับ 4.35
รายละเอียด ดังนี้
1) เพิ่มจานวนพื้นที่สีเขียว มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.00
2) เพิ่มความปลอดภัยบริเวณลาดจอดรถ (ตัดแต่งกิ่งต้นไม้)
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.63
3) ดูแลรักษาความสะอาด (ตัดแต่งกิ่งเพื่อลดใบ) มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.42

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวของส่วนงาน
- ต่อ -

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรทาวิจัยเพื่อการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผลงานตีพิมพ์ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลงาน

4

20

- ส่วนงานมีผลงานตีพิมพ์ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว
จานวน 20 ผลงาน ดังนี้
1. Production of bio-hydrogenated diesel from palm oil
✓ using Rh/HZSM-5 in a continuous mini fixed-bed reactor
2. Bioenergy from dairy manure: technologies, challenges
and opportunities
3. Non-catalytic and glycerol-free biodiesel production
from rice bran oil fatty acid distillate in a microreactor
4. In-situ methane enrichment of biogas from anaerobic
digestion of palm oil mill effluent by addition of zero
valent iron (ZVI)
5. Preparation of active hydrogen-producing cultures from
palm oil mill sludge for biohydrogen production system

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรทาวิจัยเพื่อการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

6. Glycerol-enhancing heat-moisture treatment of A-type
rice and cassava starches and B-type potato and canna
starches
7. Different chilling-induced symptoms and the underlying
oxidative stress and antioxidative defense in the exocarp and
mesocarp of immature sponge gourd (Luffa cylindrica) fruit
8. Production of pectic-oligosaccharides from pomelo peel
pectin by oxidative degradation with hydrogen peroxide
9. Immobilized laccase on zinc oxide nanoarray for
catalytic degradation of tertiary butyl alcohol
10. Dark fermentation of starch factory wastewater with
acid- and base-treated mixed microorganisms for
biohydrogen production
11. Productivity of Pseudomonas putida TISTR 1522 in
polyhydroxyalkanoates (PHAs) production from saponified
palm oil
12. Influence of Titanium Dioxide Particles on the
Filtration of 1,4-Dioxane and Antibacterial Properties of
Electrospun Cellulose Acetate and Polyvinylidene
Fluoride Nanofibrous Membranes
13. Hydroprocessing of palm oil using Rh/HZSM-5 for
the production of biojet fuel in a fixed bed reactor
14. Enhancement of biogas production from sunnhemp
using alkaline pretreatment
15. Optimization of ethanol production from co-substrate
of waste glycerol and acetic acid by Enterobacter aerogenes

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรทาวิจัยเพื่อการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว

โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้นักศึกษาหรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการในรอบปี

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

16. Process Performance and Microbial Community
Variation in High-Rate Anaerobic Continuous Stirred Tank
Reactor Treating Palm Oil Mill Effluent at Temperatures
Between 55 and 70 °C
17. The Implementation of Dual Lewis and BrØnsted
Acidic Functionalized Carbon Supported Solid Acid
Catalysts Derived from Palm Oil Empty Fruit Bunch for
5-Hydroxy Methylfurfural (5-HMF) Production
18. Screening of pb-tolerant plant growth-promoting
rhizobacteria from roots of pb-excluder, grown on pb
contaminated soil
19. Ethanol production from waste glycerol using glucose
as co-carbon source
20. Tropical and temperate wastewater treatment plants
assemble different and diverse microbiomes

- ต่อ -

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมสีเขียว
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

กิจกรรม

4

4

- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมการแยกขยะ
2. กิจกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
✓ 3. โครงการการรีไซเคิลกระดาษ
4. โครงการจัดการประชุมโดยมีการแชร์ข้อมูลผ่าน google drive
- คณะดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้นักศึกษาหรือชุมชน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน จานวน 3 กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

2

3

ดังนี้
1. โครงงานพิเศษ เรื่อง การศึกษาสมบัติของกระดาษเส้นใยเปลือก
✓ หน่อไม้เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ โดยนาขยะเปลือกหน่อไม้จาก

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
(-)

-

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้นักศึกษาหรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยยั่งยืน
- ต่อ -

กิจกรรมการคัดแยกขยะและการประชาสัมพันธ์
การแยกขยะในคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนชั้นในการจัดกิจกรรม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว CIT
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสีเขียว
- จานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจัย/
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ชุมชนบ้านเนินไม้หอม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มาใช้ทาการ
ศึกษา
2. โครงงานพิเศษ เรื่อง การผลิตกระดาษจากเส้นใยเปลือกหน่อไม้
ไผ่ตงและผักตบชวา โดยขยะเปลือกหน่อไม้จากชุมชนบ้านเนินไม้หอม
กับผักตบชวาจากแม่น้าปราจีน มาใช้ในการผลิตกระดาษ
3. โครงงานพิเศษ เรื่อง การออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ
ตามหลักวิถีชีวิตใหม่ กรณีศึกษา โรงแรมวิลลาวิชชาลัย มจพ.วิทยาเขต
ปราจีนบุรี โดยมีชุมชนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทาโครงงานพิเศษดังกล่าวดัวย

ร้อยละ

100

100

ระดับ

3

3

กิจกรรม

3

3

- คณะมีการคัดแยกขยะและมีการประชาสัมพันธ์การแยกขยะ
ลงถังสีต่างๆ ให้ถูกต้องในทุกๆ ชั้น โดยผ่านช่องทางการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามชั้นต่างๆ ของคณะ ทางแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์
✓ ของคณะ ทาง Line และทาง facebook โดยมีการประชาสัมพันธ์
ตลอดปีงบประมาณ

✓ - วิทยาลัยมีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ระดับ 3
จากเกณฑ์ 7 ระดับ (ตามเกณฑ์ CUPT-QA ในตัวบ่งชี้ S3 Green
University)
✓ - มีโครงการที่ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน จานวน 3 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการปรับปรุงห้องสมุด วทอ.
2. โครงการปรับปรุงห้องน้านักศึกษา โดยเลือกใช้สุขภัณฑ์แบบ
ประหยัดน้า สาหรับอาคารเรียน 62 และอาคาร 90

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่ให้นักเรียน/นักศึกษา
หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยยั่งยืน

โครงการ Big Cleaning Day
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Agro KMUTNB Green University
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม

3

คน
100
คะแนนเฉลี่ย 3.51

คน
100
คะแนนเฉลี่ย 3.51

4

75
4.17

100
4.16

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3. โครงการติดฟิลม์กรองแสงผนังห้องกระจกเพื่อลดความร้อนของ
ห้องเรียนอาคาร 65 จานวน 18 ห้องเรียน ห้องประชุมเพชราวุธ
และห้องประชุมปาล์มทอง
✓ - มีโครงการที่ให้นักเรียน/นักศึกษา หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน จานวน 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพล
2. โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
3. โครงการปัจฉิมนิเทศร่วมกับศิษย์เก่า วทอ. และสถานประกอบการ
ภายนอก
4. โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยของ วทอ. ร่วมกับสถานีตารวจ
ประชาชื่น
- ดาเนินการจัดโครงการ "Big Cleaning Day" ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 มีนักศึกษา
× เข้าร่วมโครงการ จานวน 75 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
✓ ของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.17

ตั้งไว้
ใช้จริง

- ดาเนินการจัดโครงการอบรม“การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”(ออนไลน์) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64
✓ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี มีนักศึกษา
✓ เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.16

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,500
3,100

- เนื่องจากสถานการณ์ คณะอุตสาหกรรม
การแพร่ระบาดของโรค เกษตร
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ทาให้ต้อง
มีการจากัดคนต่อพื้นที่
20,000
20,000

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการตอบสนองงานด้าน Green University
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมการใช้กล่องโฟมใส่อาหารและพลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวของงานกิจการนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่ลดปริมาณการใช้กล่องโฟม
ใส่อาหารและพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว
โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่จัดและสอดคล้องพันธกิจ
- ระดับความสาเร็จของการจัดโครงการสานักงาน
สีเขียว
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

คะแนนเฉลี่ย 3.51

กิจกรรม

กิจกรรม
ระดับ

1

3
4

100

4.00

1

3
4

(จาก 5 ระดับ)

คะแนนเฉลี่ย 3.75

4.60

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการเรื่องการคัดกรองผู้เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารและการ
คัดแยกขยะติดเชื้อที่มีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในช่วงที่มีการ
✓ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเมื่อเข้าปฏิบัติงาน
และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ได้รับการตอบรับ
และปฏิบัติจากบุคลากรทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

-

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

- ดาเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาคารคณะ
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชั้น 1
อาคาร 96 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 ทาให้ทัศนียภาพบริเวณอาคาร 96
✓ มีความเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ
นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ
ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบาย Green University โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.00

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
40,000

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

-

บัณฑิตวิทยาลัย

- มีการดาเนินกิจกรรมการใช้กล่องโฟมใส่อาหารและพลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวของงานกิจการนักศึกษา โดยการจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 มีกิจกรรมให้นักศึกษาลดใช้
✓ กล่องโฟมใส่อาหารและพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว เช่น หลอด
และการนาแก้วน้ามาใช้เอง
- มีการดาเนินกิจกรรม จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและห่วงใยสุขภาพ
✓ 1.1) จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์แผน/ผลการดาเนินงานสานักงาน
✓ สีเขียว
1.2) จัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ ปลูกต้นไม้และบารุงรักษาต้นไม้
✓ 1.3) มอบกระเป๋าผ้าให้นักศึกษา/ผู้มาติดต่อ (ของที่มีในคลังแล้ว)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
20,268

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
- ต่อ -

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด งบประมาณที่ใช้ จานวน 14,385 บาท
2. กิจกรรม 5 ส. โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด งบประมาณที่ใช้ จานวน 3,383 บาท

3. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
ซึ่งอยู่ในระดับมาก งบประมาณที่ใช้ จานวน 2,500 บาท
โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส.
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของสานัก
คอมพิวเตอร์ฯ (ระยะที่ 5)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบารุง

- ขอยกเลิก ร้อยละ

85

-

80

100

45,000
(-)

×

- ดาเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้อง 406 จานวน 4 เครื่อง
และห้อง 407 จานวน 4 เครื่อง ระหว่างวันที่ 17 - 31 พ.ค. 64
ร้อยละ

ตั้งไว้
ใช้จริง

✓

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 473,507

- จากประกาศ มจพ. สานักคอมพิวเตอร์
เรื่อง ปิดสถานที่ทาการ และเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วง สารสนเทศ
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ทาให้ไม่สามารถจัด
โครงการได้
-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
Green University
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย
- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัย
ยั่งยืน

กิจกรรมถุงผ้าให้ยืม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม
กิจกรรมรวบรวมปฏิทินเก่าเหลือใช้เพื่อมอบให้
แก่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม

ระดับ

4

4

กิจกรรม

2

4

กิจกรรม

กิจกรรม

1

1

1

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสนุนการดาเนินงานด้าน
Green University ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 ซึ่งมีการ
ดาเนินงานครบตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ จานวน 4 กิจกรรม ได้แก่
✓ (1) รณรงค์การคัดแยกขยะ
(2) รณรงค์การใช้ถุงผ้า
✓ (3) การประหยัดพลังงาน (บันไดแคลอรี่เพื่อสุขภาพ)
(4) การจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
โดยมีการรายงานสรุปผลกิจกรรมและผลการดาเนินการที่ดีตาม
เกณฑ์ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานอยู่ในระดับ 4 ของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

22,000
18,815

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

และเทคโนโลยี

- ดาเนินการจัดกิจกรรมถุงผ้าให้ยืมและถุงกระดาษที่อยู่ในสภาพดี
นากลับมาใช้ใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

- มีการจัดกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณ
ขยะและนากลับมาใช้ประโยชน์ โดยรวบรวมจากบุคลากรทั้งภายใน
✓ และภายนอกสานักฯ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
จานวน 1,000 ฉบับ เพื่อนาไปมอบให้ผู้พิการทางสายตา สาหรับ
นาไปใช้จัดทาเป็นบัตรคาอักษรเบลล์ ให้กับศูนย์การศึกษาเพื่อ
คนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ศูนย์การศึกษาเพื่อคนตาบอดและมหาวทิยาลัยปิดทาการ ทาให้
ไม่สามารถส่งมอบปฏิทินที่รวบรวมไว้ได้
2. โครงการปันความรู้สู่ชุมชน โดยรวบรวมหนังสือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
และหมดความจาเป็นในห้องสมุดของสานักฯ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อ

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

✓

กิจกรรมรวบรวมปฏิทินเก่าเหลือใช้เพื่อมอบให้
แก่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด
- ต่อ -

โครงการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
สานักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ห้องสมุดอื่น ซึ่งดาเนินการคัดเลือกหนังสือภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์
การพิจารณาจาหน่ายหนังสือออกจากห้องสมุดและทาหนังสือ
เชิญชวนบุคลากรสานักฯ ร่วมบริจาคหนังสือและนาไปมอบให้แก่
ห้องสมุดประชาชน จ.นนทบุรี สังกัด กศน. อ.เมืองนนทบุรี
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64

คะแนนเฉลี่ย 3.75

4.40

- กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี และฝ่ายงานฝึกอบรม คณะกรรมการ
ด้านการจัดการพลังงานของ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ดาเนินการ
✓ จัดอบรมเรื่อง "การปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน" ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 13.00 16.00 น. โดย ผศ.ดร.ธณัฐฐ์ยศ สมใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์
จานวน 90 คน และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
เท่ากับ 4.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
2,700

-

สานักงานอธิการบดี
(กองงาน วิทยาเขต
ปราจีนบุรี)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 7 สร้างต้นแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน
โครงการผู้นาวิศวฯ รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งไว้ 50,000
- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(KMUTNB Engineering Idol for Earth #2)
ใช้จริง
(-)
การแพร่ระบาดของโรค
ตัวชี้วัดโครงการ
(เงินบริจาค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
รศ.ดร.สมชอบ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ไชยเวช)

โครงการส่งเสริมและจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร

โครงการ
1
คะแนนเฉลี่ย 3.75

3
4.53

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- มีโครงการส่งเสริมจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของส่วนงาน
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการติดตั้งกล่องควบคุมแสงสว่างภายในห้องตามการใช้คีย์การ์ด
✓ จานวน 28 ห้อง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยจัดทา
✓ กล่องรับสัญญาณจากกล่องควบคุมห้องเรียนด้วยระบบคีย์การ์ด
มาสั่งงาน Relay เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่างภายในห้องเรียน
มีระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 63 - 10 มี.ค. 64
งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 6,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรเท่ากับ 4.70 รายละเอียด ดังนี้
1) ประโยชน์ในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.79
2) เกิดความสะดวกในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.53
3) การประหยัดพลังงาน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.74
4) มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.74
2. โครงการปรับปรุงบ่อบาบัดน้าเสีย อาคาร 44 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 3 บ่อ โดยสูบล้างกากตะกอน ทาความสะอาด
พลาสติกมีเดียขึงคลุมตาข่ายมีเดีย มีระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่
วันที่ 13 - 25 ม.ค. 64 งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 234,533.30 บาท
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรเท่ากับ 4.33 รายละเอียด
ดังนี้
1) ลดการส่งกลิ่นบริเวณใกล้บ่อบาบัดน้าเสีย มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.00
2) การปรับปรุงอุปกรณ์กรองกากตะกอนในบ่อ มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.80
3) ความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบบ่อ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.20

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 50,000
ใช้จริง 400,533.30

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการส่งเสริมและจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของส่วนงาน

โครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลงของสานักงาน
คณบดี

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

จานวน 5 ห้อง โดยมีการซ่อมแซม รื้อถอน พื้นกระเบื้อง ฝ้า ท่อน้าดี
ท่อน้าเสียและสุขภัณฑ์ มีระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่
วันที่ 18 ม.ค. - 27 ก.พ. 64 งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 160,000 บาท
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรเท่ากับ 4.56 รายละเอียด
ดังนี้
1) ความปลอดภัยในการใช้งานของผู้เข้าใช้ มีคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.68
2) ความพร้อมในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.53
3) ความสะอาดภายในห้องน้า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.47

โครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเปลี่ยนหลอดไฟในคณะให้เป็น
หลอด LED ทั้งหมด
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนชั้นในการจัดกิจกรรม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

3. โครงการปรับปรุงห้องน้าฝั่งศาล อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- ต่อ -

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

โครงการ

1

1

- ส่วนงานมีการดาเนินการติดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ หากไม่มีการใช้งาน
✓ และเพิ่มถังขยะสาหรับการแยกทิ้งขยะ

- คณะได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
โดยได้รับการสนับสนุนการติดตั้งหลอดไฟให้เป็นหลอด LED จาก
มหาวิทยาลัย จึงไม่ได้ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

10

- ดาเนินการในช่วงเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 โดยเก็บสถิติการจัดซื้อ
กระดาษและจานวนงบประมาณการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26.42 ✓ เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตั้งค่าเป้าหมายเริ่มต้นในการ
ลดปริมาณกระดาษอย่างน้อย 10% และประชาสัมพันธ์/รณรงค์
การลดปริมาณการใช้กระดาษ พบว่า มีสถิติการใช้กระดาษ ดังนี้

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

✓

โครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ
- ต่อ -

โครงการ Recycle for Environment
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมที่ให้บุคลากร
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้กระดาษ จานวน 265 รีม
คิดเป็นเงิน จานวน 26,949.98 บาท
* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้กระดาษ จานวน 195 รีม
คิดเป็นเงิน 18,986.92 บาท
โดยมีการใช้กระดาษลดลง จานวน 70 รีม คิดเป็นร้อยละ 26.42
เป็นการลดการใช้กระดาษในสานักงาน ทาให้บุคลากรมีจิตสานึก
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สานักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว

คน
100
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ

2

244
4.06

2

ตั้งไว้ 35,000
ใช้จริง 32,000
(กองกิจฯ)

- ดาเนินการจัดโครงการ Recycle for environment
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
✓ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 244 คน
✓ และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.06
- ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมที่ให้บุคลากรและนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน
2 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
✓ 1. โครงการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ส.ค. 64 งบประมาณที่ใช้
จานวน 19,950 บาท
2. กิจกรรมเข้าร่วมอบรมการปลูกป่าชายเลน ในโครงการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ ระยะ 5 ปี ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 63

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
19,950

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

กิจกรรมการเก็บข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะ
ของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการเก็บข้อมูลปริมาณการคัดแยก
ขยะ
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจาก
งานทดสอบเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดกิจกรรมการเก็บข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะของ
ส่วนงานทุกๆ เดือน รวม 12 ครั้งใน 1 ปี พบว่า มีปริมาณขยะโดยรวม
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 12,911 Kg.
ครั้ง/เดือน

1

1

90

100

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

✓

- ดาเนินการโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกัดกร่อน
(จ้างส่งกาจัดสารเคมี) โดยมีการจัดจ้างบริษัทเพื่อกาจัดสารเคมีที่ใช้
ในการปฏิบัติงานกัดกร่อนของฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน
ร้อยละ

ไม่ใช้
งปม.

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
5,350

✓

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ บริหารจัดการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ 1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
- คณะมีโครงการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตั้งไว้
ตัวชี้วัดโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 16 โครงการ โดย
ใช้จริง 13,800
- ร้อยละความสาเร็จของการจัดการบริหาร
ร้อยละ
80 77.18 × 1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง 100%
ความเสี่ยง
จานวน 11 โครงการ
2. ดาเนินการแล้วเสร็จบางส่วน จานวน 3 โครงการ
(ความสาเร็จของโครงการ ร้อยละ 60, ร้อยละ 50, ร้อยละ 25)
3. ไม่สามารถดาเนินการได้ จานวน 2 โครงการ
โดยคิดเป็นร้อยละความสาเร็จของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง
เท่ากับ 77.18

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

กิจกรรมการประชุมให้ความรู้ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

ครั้ง : ปี

ไม่น้อยกว่า 2

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะดาเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน จานวน 1 ครั้ง โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
✓ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64

- ดาเนินการจัดโครงการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร
หัวข้อ ออฟฟิศซินโดรม โดยจัดร่วมกับโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
ร้อยละ
80 154.84 ✓ บุคลากร เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรคณะ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.66 ✓ จานวน 48 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 154.84
คะแนน
8
9 ✓ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีดาเนินโครงการเป็นแบบอัดคลิปวีดิโอ
มีเนื้อหาดังนี้
* ความหมายของกลุ่มโรค ออฟฟิศซินโดรม
* สาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรค
* วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายโดยปรับเปลี่ยนอิริยาบท
ระหว่างวัน
* สาธิตวิธีการกดจุดหรือสาธิตการนวดเพื่อผ่อนคลาย
ผลจากการจัดโครงการนี้ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างสุขภาพจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และประสบการณ์
เป็นการดึงความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรและกลั่นกรองจัดเก็บเป็นความรู้ขององค์กร
และเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบอย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยง
ที่จะมีโอกาสเกิดเป็นออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของตนได้อย่าง
ถูกต้อง

ตั้งไว้
ใช้จริง

28,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีสุขภาพ
ดีขึ้น

โครงการบริหารความเสี่ยง วทอ.
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจัย/
นวัตกรรม ที่ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน

โครงการจัดการความปลอดภัยด้านการจราจร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จานวนมาตรการความปลอดภัยด้านการจราจร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 64 ผ่านระบบออนไลน์

ร้อยละ

กิจกรรม

ร้อยละ
มาตรการ

60

1

80
2

กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จานวน 27 คน
40.74 × จากเป้าหมายตั้งไว้ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 135 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีสุขภาพดี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 โดยมีคลิปเผยแพร่
ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ จานวน 5 คลิป และมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.80 เป็นการสร้าง
ค่านิยมในการออกกาลังกายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
ทาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

3

100
2

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

คณะศิลปศาสตร์
สถานการณ์การแพร่ระบาด ประยุกต์
- เนื่องจากอยู่ในช่วง

ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ทาให้การจัดกิจกรรม
ออกกาลังกายต้องดาเนินการ

ในที่พักของตนเอง เพื่อให้

สามารถดูแลสุขภาพได้

- มีโครงการที่ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน จานวน 3 กิจกรรม
ได้แก่
✓ 1. โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพล
2. โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
3. โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยของ วทอ. ร่วมกับสถานีตารวจ
ประชาชื่น
- ดาเนินการจัดการอบรมออนไลน์ “การจัดการความปลอดภัย
ด้านการจราจร” ถ่ายทอดสัญญาญจากห้องประชุมบัวชมพู
คณะอุ
ตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64
✓
✓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 35 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีมาตรการความปลอดภัยด้านการจราจร
จานวน 2 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการให้บุคลากรและนักศึกษารัดเข็มขัดนิรภัย
2. มาตรการให้บุคลากรและนักศึกษาสวมหมวกกันน็อค

ไม่ใช้
งปม.

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ความสามารถในการตรวจสอบและป้องกันการ
โจมตีเครือข่ายประเภท IPS (Throughput) ของ
มจพ. กทม.
- ความสามารถในการตรวจสอบและป้องกันการ
โจมตีเครือข่ายประเภท IPS (Throughput) ของ
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
- การรองรับการแสดงผลการเข้าใช้งานเครือข่าย
ไร้สายของวิทยาเขต
โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนการจัดทารายงานแผนและผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

90
4.05

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัส
✓ โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกัน
✓ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 45 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ทาให้นักศึกษา
บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการภายในอาคารคณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
ตนเองและผู้อื่นจากโรคได้
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย

Gbps

10

10

✓

Gbps

5

5

✓

วิทยาเขต

2

2

✓

4

- ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 ชุด และรายงานผลการ
✓ ดาเนินงาน จานวน 2 ชุด

ชุด

2

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
28,027

ตั้งไว้ 4,500,000
ใช้จริง 4,495,500

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนความเสี่ยงที่วิเคราะห์
- จานวนความเสี่ยงที่ได้นาไปพัฒนาสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส หรือมหาวิทยาลัย

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3
1

4
4

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะกรรมการความเสี่ยงได้วเิ คราะห์ความเสี่ยงทั้งหมด 4 เรือ่ ง ได้แก่

เรื่อง
เรื่อง

ไม่ใช้
งปม.

1. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส
✓ 2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร IWI-C
✓ และ NDT
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่าง
ควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
4. การบริหารจัดการบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนในช่วง
สถานการณ์ COVID-19
โดยนาทั้ง 4 เรื่องนี้ ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ภายในส่วนงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 7 สร้างต้นแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ 1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน
ไม่มีโครงการ/กิจกรรม

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 1 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณาการเทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 9 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานให้ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนาในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา (Outcome Based Education) และมีทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจนกาหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาดาเนินการกาหนดความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- มีกิจกรรม/หัวข้อที่จัดอบรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
ตั้งไว้ 50,000
โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรือ่ ง กำรเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินมำตรฐำน
ใช้จริง 65,830
การเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
คุณภำพกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 ต.ค. 63
- จำนวนสื่อ
สื่อ
2
3 ✓ เวลำ 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวำที ชั้น 3 อำคำร 81
- จำนวนกิจกรรม/หัวข้อที่จัดอบรม
กิจกรรม/หัวข้อ
3
3 ✓ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 87 คน โดยเชิญวิทยำกรจำกสภำวิศกร
ได้แก่
1. นำยสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
2. นำยสุธำ ขำวเธียร
3. นำยปิยะบุตร วำนิชพงษ์พันธุ์
2. จัดอบรม เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินระดับหลักสูตร
ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมแนวทำง ABET ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนระบบ
Application Zoom เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลำ 08.30 - 12.00 น.
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 43 คน โดยเชิญ รศ.ดร.ภำวนี นรัตถรักษำ
อำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยำกร
3. กำรประชุมวิชำกำร ABET ปี 2021 (The 2021 ABET Symposium)
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Application Zoom ระหว่ำง
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 64 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 21 คน

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้
ที่คำดหวัง

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะมีกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญำตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตร

1

7

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
✓ กำรศึกษำ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) อว. รับรอง
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63
2. หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) อว. รับรอง
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64
3. หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต
และอุตสำหกำร (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) อว. รับรอง
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64
ระดับปริญญำโท จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรอำชีวะ
และเทคนิคศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) อว. รับรอง
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64
2. หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเทคนิคศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) อว. รับรอง
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64
ระดับปริญญำเอก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและกำรศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) อว. รับรอง เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64
2. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) อว. รับรอง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมให้หลักสูตรมีกระบวนการเรียน
การสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้
ที่คำดหวังและจุดเด่นเฉพำะที่มีกระบวนกำรเรียน
กำรสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรอบปี
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำที่มีกำรพัฒนำ
ในรอบปี

โครงการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา IT
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ยื่นขอปรับปรุง

ร้อยละ

หลักสูตร

หลักสูตร

80

1

4

100

-

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- หลักสูตรทั้งหมด 34 หลักสูตร มีกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
และจุดเด่นเฉพำะที่มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
คิดเป็นร้อยละ 100

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

- อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร-

-

คณะเทคโนโลยีและ

✓

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) โดยในเบื้องต้น
× ได้มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสูตร, ปรับเนื้อหาและได้นาเสนอ
ในที่ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการเสนอหลักการต่อกรรมการ
ประจาบัณฑิต (ระดับ 3)
- ภำควิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
ของภำควิชำตำมขั้นตอน จนถึงกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย
✓ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่นี้ในภำคกำรศึกษำที่ 1/2565
จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศและ
วิทยำศำสตร์ข้อมูล (นำนำชำติ)
3. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศและ
วิทยำศำสตร์ข้อมูล (นำนำชำติ)

การจัดการอุตสาหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

32,000
(-)

(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

โครงการสารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนทำภำยใน 1 ปี

- รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตจบใหม่เทียบกับ
ฐำนเงินเดือน ก.พ.

- ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอำชีพอิสระ
หรือเป็นเจ้ำของกิจกำร

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โครงการนาเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ

0.5

เปอร์เซ็นต์

+5

ร้อยละ

60

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

1

-

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
(-)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
77,100

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ (ออนไลน์)

90
4.20

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

-

The 5th Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry

คน
30
คะแนนเฉลี่ย 3.51

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

97.25 ✓ - จำกกำรสำรวจบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 1,091 คน พบว่ำ บัณฑิตมีทำงำนแล้ว
จำนวน 1,061 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25
23.73 ✓ - รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตจบใหม่เทียบกับฐำนเงินเดือน ก.พ.
จำนวน 15,000 บำท โดยเฉลี่ยจำกบัณฑิตที่มีงำนทำแล้ว
จำนวน 1,061 คน พบว่ำ ได้รับเงินเดือน จำนวน 18,560 บำท
ซึ่งมำกกว่ำฐำนเงินเดือน กพ. จำนวน 3,560 บำท คิดเป็นร้อยละ 23.73
63.15 ✓ - มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
จานวนทั้งหมด 1,091 คน พบว่า ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 689 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.15

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มหาวิทยาลัย

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

and Management 2021 (COCEAM 2021) ระหว่ำงวันที่
✓ 8 - 9 ก.ค. 64 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 90 คน และมีคะแนนเฉลี่ย
✓ ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.20

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน ในรูปแบบ Outcome
Based Education
ตัวชี้วัดโครงกำร
- เอกสำรร่ำงกำรปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สำขำวิชำออกแบบภำยใน
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำกภำคอุตสำหกรรม
และศิษย์เก่ำ

โครงการถอดมาตรฐานทางวิชาชีพ 2020
สภาเพื่อการรับรองคุณภาพหลักสูตรการออกแบบ
ภายใน (CIDA)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- เอกสำรกำรแปลมำตรฐำนสำกลหลักสูตร
ออกแบบภำยใน
- เอกสำรแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อมุ่งสู่กำร
รับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับนำนำชำติ
โครงการหลักสูตรที่มีการกาหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังและสารวจการได้งานทาของบัณฑิต
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้
ที่คำดหวัง
- ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนทำภำยใน 1 ปี

เล่ม

1

1

คน

15

18

เล่ม

1

1

เล่ม

1

1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำ
ออกแบบภำยใน ในรูปแบบ Outcome Based Education
ระหว่ำงวันที่ 4 ธ.ค. 63 - 8 ม.ค. 64 ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ำยทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงำน ชั้น 1 อำคำร 41
✓ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำกภำคอุตสำหกรรมและศิษย์เก่ำ จำนวน 18 คน
จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 120 โดยสำขำวิชำออกแบบ
✓ ภำยในได้แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบ Outcome Base
Education ในกำรปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิตสำขำวิชำออกแบบ
ภำยใน ปี 2565

ตั้งไว้ 150,000
ใช้จริง 142,000

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรถอดมำตรฐำนทำงวิชำชีพ 2020 สภำเพื่อ
กำรรับรองคุณภำพหลักสูตรกำรออกแบบภำยใน (CIDA) ระหว่ำง
วันที่ 28 ก.พ. - 28 พ.ค. 64 ณ ห้องภำควิชำสถำปัตยกรรม อำคำร 41
ทำให้อำจำรย์ประจำสำขำวิชำออกแบบภำยใน ได้เข้ำใจรูปแบบ
✓ เกณฑ์มำตรฐำนสำกลที่มีควำมทันสมัยของวิชำชีพกำรออกแบบภำยใน
CIDA 2021 และพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ประจำสำขำวิชำออกแบบ
✓ ภำยใน ในกำรจัดทำหลักสูตรเข้ำสู่มำตรฐำนวิชำชีพออกแบบภำยใน
สำกล CIDA 2021

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

- คณะมีหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีกำรกำหนด
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่มีกำร
กำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และมีร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนทำ
ร้อยละ

100

100

✓ ภำยใน 1 ปี คือ ร้อยละ 72.82

ร้อยละ

70

72.82 ✓

50,000
50,000

โครงการแนะแนวการศึกษาและคัดเลือกผู้เรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนสถำบันที่เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนนักเรียนที่ยืนยันเข้ำศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตรีในคณะฯ จำกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการทดสอบ TOEIC
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

สถำบัน
คน

10
20

13
22

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรแนะแนวกำรศึกษำและคัดเลือกผู้เรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 15 ต.ค. 63 31 ก.ค. 64 มีโรงเรียน/วิทยำลัย ที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 13 สถำบัน
✓ และมีบูธประชำสัมพันธ์ จำนวน 1 บูธ ดังนี้
✓ 1. โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศน์ กรุงเทพมหำนคร
2. โรงเรียนมำรีวิทย์ บ่อวิน จ.ชลบุรี
3. โรงเรียนมำรีวิทย์ พัทยำ จ.ชลบุรี
4. โรงเรียนมำรีวิทย์ สัตหีบ จ.ชลบุรี
5. โรงเรียนวัดป่ำประดู่ จ.ระยอง
6. โรงเรียนบ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ จ.ระยอง
7. โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ กรุงเทพมหำนคร
8. วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำตำกสินระยอง จ.ระยอง
9. วิทยำลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง
10. วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด จ.ระยอง
11. วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย จ.ระยอง
12. วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี
13. วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ จ.ชลบุรี
14. โครงกำร "Dek-D' s TCAS Fair" ณ ยูเนี่ยนฮอล์ ชั้น 6
ศูนย์กำรค้ำยูเนี่ยนมอลล์

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้ไม่สามารถจัดโครงการหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการได้
ร้อยละ

80
คะแนนเฉลี่ย  3.51

-

-

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
51,595

-

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
(-)

-

และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 1 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณาการเทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ กลยุทธ์ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการอานวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ
โครงการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคาร 88
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งไว้ 300,000
ตัวชี้วัดโครงการ
ใช้จริง
(-)
- ร้อยละของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน
ร้อยละ
95
ได้ครอบคลุมพื้นที่ ชั้น 6-9

- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทาให้บริษัทไม่สามารถ
เข้ามาดาเนินการเดินสาย

สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยของนักศึกษำที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือ
ระดับนำนำชำติ

- มีงำนวิจัยของนักศึกษำที่เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรระดับต่ำงๆ
จำแนกได้ดังนี้
ระดับปริญญาตรี เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
เรื่อง

5

14

จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่
✓ 1. ชื่อผลงำนวิจัย : ผลกระทบจำกไฟป่ำ พ.ศ. 2541 - 2563
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทำงภำคเหนือของประเทศไทยโดยใช้
สถิติพรรณำและกำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีด
ผู้จัดทำ : (1) ธัญฌณัฐ อดุลยศักดิ์ (2) พัชนรินทร์ สระศรี
(3) อุษณิษำ เขมำภิรักษ์ (4) ผศ.ดร.วิกำนดำ ผำพันธ์
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
2. ชื่อผลงำนวิจัย : แผนภูมิควบคุมค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก
แบบเลขชี้กำลังไฮบริด สำหรับตรวจจับควำมผันแปรของข้อมูล
ผู้จัดทำ : (1) นันทภิชำ บวมขม (2) นันทิพงศ์ ศิริแสง
(3) รุ่งกำนต์ วัฒนพันธ์ (4) ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
3. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรติดตำมแหล่งกำเนิดมลพิษที่เกิดขึ้นจำกน้ำ
ชำยฝั่งในภำคใต้ของประเทศไทยด้วยแบบจำลองกำรจัดกลุ่ม
ทำงสถิติ APCS-MLR
ผู้จัดทำ : (1) กชกร ชูเชษฐ (2) นภัสรำ เอื้อประดับพร
(2) ลักษิกำ ยุทธนำวรำภรณ์ (3) ศ.ดร.สอำด นิวิศพงศ์
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
4. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรออกแบบแผนภูมิควบคุมค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่
ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลังไฮบริดสำหรับตรวจจับสัมประสิทธิค์ วำมผันแปร
ผู้จัดทำ : (1) พุฒิพงศ์ พิมพะนิตย์ (2) วรวิช ช่ำงเรือ

(3) ศุภพล บ้ำนหมู่ (4) ผศ.ดร.คณิตำ เพ็ชรัตน์
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
5. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำประเภท
เสื้อผ้ำสำเร็จรูปนำเข้ำ
ผู้จัดทำ : (1) กำนดำพร มำตรำ (2) รมณ มณีอินทร์
(3) ศิริพร นิลโพธิ์ทอง (4) ผศ.ดร.ศิรประภำ มโนมัธย์
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
6. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรวิเครำะห์ข้อมูลของกำรประกันภัยควำมเสี่ยงภัย
ทุกชนิดของผู้รับเหมำเพื่อกำรพิจำรณำกำรรับประกันภัยในอนำคต
ผู้จัดทำ : (1) ธนพร นิติกำรุณ (2) ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
7. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนอัตรำกำร
รับประกันภัยประเภท IAR สำหรับทุนประกันที่ต่ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท
ผู้จัดทำ : (1) กันนที ใจแก้ว (2) ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
8. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรพยำกรณ์ปริมำณมลพิษทำงอำกำศในบริเวณ
พื้นที่อ่ำวไทยที่ได้รับผลกระทบจำกลม
ผู้จัดทำ : (1) ณัชชำ ทับทอง (2) ธัชชำ ประสิทธิ์สม
(3) สิปำงค์ วรรธโนรมณ์ (4) ศ.ดร.สอำด นิวิศพงศ์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
9. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรวิเครำะห์ตัวแบบค่ำสุดขีดของคลื่นทะเล
บริเวณรอบชำยฝั่งอ่ำวไทย
ผู้จัดทำ : (1) ดั่งหทัย กระแสร์ชล (2) เบญญำภำ จ่ำงแสง
(3) กมลอร มุลเมฆ (4) ผศ.ดร.วิกำนดำ ผำพันธ์
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
10. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพของแผนภูมิ
ควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Hypergeometric สำหรับ
ตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของเสีย
ผู้จัดทำ : (1) ณัฎฐสิทธิ์ ดำทอง (2) กัญญศร ตู้วิเชียร
(3) จีรนันท์ ทองเลี่ยมนำค (4) ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
(5) ผศ.ดร.บุญกอง ทะกลโยธิน
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC2021)
สถำนที่ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
วันที่จัด : ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64
ระดับปริญญาโท เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่
1. ชื่อผลงำนวิจัย : กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพระหว่ำงแผนภูมิ
ควบคุม EXACT, WILSON และ ISRT P EWMA เพื่อตรวจจับกำร
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเสีย

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ผู้จัดทำ : (1) ณัฐวิภำ ข่ำยแก้ว (2) ฐิตนนท์ จำรุโรจน์กีรติ
(3) สุวิมล พันธ์แย้ม
ชื่องำนประชุม : กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 4
สถำนที่ : คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม
วันที่จัด : วันที่ 22 พ.ค. 64
ระดับปริญญาเอก เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. ชื่อผลงำนวิจัย : An Estimation Approach of Classical Tail
Index and an Application to Hydrology Assessment
ผู้จัดทำ : (1) Jutamas Boonradsamee (2) Winai Bodhisuwan
(3) Uraiwan Jaroengeratikun
ชื่องำนประชุม : The World Congress on Engineering (WCE2021)
สถำนที่ : London, U.K.
วันที่จัด : July 7 - 9, 2021
2. ชื่อผลงำนวิจัย : Numerical Integral Equation Methods
of Average Run Length on Extended EWMA Control Chart
for Autoregressive Process
ผู้จัดทำ : (1) Kotchaporn Karoon (3) Yupaporn Areepong
(3) Saowanit Sukparungsee
ชื่องำนประชุม : The World Congress on Engineering (WCE2021)
สถำนที่ : London, U.K.
วันที่จัด : July 7 - 9, 2021
3. ชื่อผลงำนวิจัย : Numerical Approximation of the Average
Run Length on Modified EWMA Control Chart for an ARX(1,1)

Process with Exponential White Noise

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสนับสนุนการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
แบบออนไลน์

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ผู้จัดทำ : (1) Korakoch Silpakob (2) Yupaporn Areepong

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ต่อ -

โครงการพัฒนาวิชาการนักศึกษา ภาควิชา
คณิตศาสตร์ (อบรมวิชาการ, บรรยายพิเศษ,
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

(3) Saowanit Sukparungsee
ชื่องำนประชุม : International Conference on Mathematic,
Statistics and Applied Science (ICMASTAS-21)
สถำนที่ : George Town, Malaysia
วันที่จัด : July 13 - 14, 2021

คน
50
คะแนนเฉลี่ย 4.00

70
4.42

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำวิชำกำรนักศึกษำภำควิชำคณิตศำสตร์
เมื่อวันที่ 11, 18 ส.ค. 64 เวลำ 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 70 คน และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.42 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
✓ ให้กับนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 ได้ปรับพื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
✓ สำหรับคณิตศำสตร์ด้วยภำษำไพธอน
- คณะมีหลักสูตรที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์
ในรอบปีกำรศึกษำ 2563 จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร

2

8

1. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
✓ อุตสำหกรรม (IM)
2. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สำขำวิชำกำร
จัดกำรอุตสำหกรรม (IMT)
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
5. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
และบริหำรงำนก่อสร้ำง (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
3,600

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
- ต่อ -

โครงการให้ความรู้การเป็น Start Up โดยเน้น
การเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
โครงการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่

โครงกำร

ช่องทำง

1

5

1

8

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

และกระบวนกำรผลิต
8. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร
โดยทั้ง 8 หลักสูตร ได้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์
ผ่ำนทำง Application Zoom, Google Meet และ Google
Classroom ทั้งนี้ ได้มีกำรปรับกำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ตำมมำตรกำรประกำศของมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรปิดทำกำร มจพ.
ชั่วครำวในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ซึ่งให้ทุกหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์แทน
- คณะมีกำรให้ควำมรู้ในกำรเป็น Start Up โดยเน้นกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรแก่นักศึกษำปริญญำตรีของคณะ โดยผ่ำน Application
Google meet และ Google Classroom โดยเชิญวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ
✓ คือ นำยญำณิณ ท้วมสุข มำให้ควำมรู้ในรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 เวลำ 9.00 - 12.00 น.
- ดำเนินกำรในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. 64 โดยมีช่องทำงกำรเผยแพร่
จำนวน 8 ช่องทำง ดังนี้
1. ไวนิลประชำสัมพันธ์หน้ำมหำวิทยำลัย
✓ 2. Fanpage Facebook จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร มจพ.
3. เว็บไซต์คณะศิลปศำสตร์
4. โปสเตอร์ติดบอร์ดในหน่วยงำน
5. แผ่นพับประชำสัมพันธ์ทำงจดหมำยไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ
6. ลงข้อควำมประชำสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ "IOP ฮำเฮ @KMUTNB"
7. หนังสือพิมพ์
8. ป้ำยธงประชำสัมพันธ์หน้ำอำคำร 46 คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์
ทำให้ผู้สนใจศึกษำต่อในหลักสูตรจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
ได้รับทรำบข้อมูลกำรเปิดรับสมัครในแต่ละภำคกำรศึกษำ และเป็นกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรไปยังผู้ที่สนใจ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,000
(-)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตให้เป็น
ผู้ประกอบกำร

โครงการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่มีกำรสอนเสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษ

โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมตัวเป็น
ผู้ประกอบการอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
- คะแนนการประเมินความรู้หลังการเข้าร่วม
โครงการ

กิจกรรม

รำยวิชำ

3

1

3

5

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- มีกิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบกำร จำนวน 3 กิจกรรม
ได้แก่
✓ 1. โครงกำรปัจฉิมนิเทศร่วมกับศิษย์เก่ำ วทอ. และสถำนประกอบกำร
ภำยนอก
2. โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร เรื่อง "Digital Broadcast
Technology" ครั้งที่ 6
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ Top Hat เรื่อง กำรสร้ำง
Molile ด้วยแพลตฟอร์ม Thunkable

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 250,000
ใช้จริง 60,000

- มีกำรสอนเสริมทักษะภำษำอังกฤษ จำนวน 5 รำยวิชำ ดังนี้
1. 050213169 Unit Operations for Product Development I
✓ 2. 050213163 Processing Technology for Product
Development I
3. 050113135 Special Project I
4. 050123003 Seminar
5. 050113022 Seminar

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้อยละ
ระดับ

90
3.51

-

-

คะแนน

8

-

-

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ โดยมีความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม
กลยุทธ์ 2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษำ
ตั้งไว้ 150,000
สาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สำหรับนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ปีกำรศึกษำ 2563
ใช้จริง 2,400
ตัวชี้วัดโครงกำร
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 99 คน
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
คน
60
99 ✓ โดยมีวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
กำรเขียนรำยงำน และกำรเสวนำสหกิจศึกษำระหว่ำงรุ่นพี-่ รุ่นน้อง
และมีกำรสัมภำษณ์นักศึกษำที่เคยมีประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ ได้มำถ่ำยทอดเรื่องรำวกำรทำงำนให้กับนักศึกษำรุ่นใหม่
ที่กำลังจะออกสหกิจศึกษำ ผ่ำนช่องทำงกำรถ่ำยทอดสดเฟซบุ๊ค
Cooperative Education_scikmutnb
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษำต่ำงชำติ
ลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษำแลกเปลี่ยน
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

หลักสูตร

2

2

- มีหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษา
แลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
✓ 1. หลักสูตร Mechanical Engineering Workshop
2. หลักสูตร Civil Engineering Workshop

ตั้งไว้ 1,500,000
ใช้จริง 192,000

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการสหกิจศึกษากับการจัดการงานออกแบบ
และพัฒนาธุรกิจ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
- คะแนนกำรประเมินควำมรู้หลังกำรเข้ำร่วม
โครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่ได้ดำเนินกำร -

ร้อยละ
ระดับ

80
3.51

-

×
×

คะแนน

8

-

×

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ คณะสถาปัตยกรรม

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ และการออกแบบ
กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชน และเกิดการบูรณาการการเรียนรู้คู่กับการทางานในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน)
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, and learn via real case studies)
โครงการติวปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งไว้ 35,000
- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2564
ใช้จริง
(-)
การแพร่ระบาดของโรค
ตัวชี้วัดโครงการ
(เงินรับฝากกิจกรรม นศ.)
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
-

โครงการติวหลังเลิกเรียน ปีการศึกษา 2564
(ปราจีนบุรี)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น และ
ถ่ายทอดเป็น
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรม/โครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพ
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

4
คะแนนเฉลี่ย 3.75

กิจกรรม/โครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรติวหลังเลิกเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
ระหว่ำงวันที่ 20 ก.ค. - 21 ต.ค. 63 ณ ห้องเรียน T2T3, T6T7
อำคำรปฏิบัติกำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี
83.33 ✓ มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 80 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
3.91 ✓ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และตอบข้อสงสัยในเนื้อหำรำยวิชำให้แก่นักศึกษำสำหรับกำรสอบ
ทั้งกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียนที่ 1/2563

4
4.38

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

- คณะมีโครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพของนักศึกษำเพื่อเน้นกำรผลิต
บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น และถ่ำยทอดเป็น จำนวน 4 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนศึกษำ โดยจัดกำรเรียน
กำรสอนร่วมกับโรงเรียนจิตรลดำ มีอำจำรย์ จำนวน 2 คน และ
✓ นักศึกษำชั้นปีที่ 3 จำนวน 12 คน เดินทำงไปสอนที่โรงเรียนจิตรลดำ
✓ จำนวน 2 รำยวิชำ ได้แก่
ปีกำรศึกษำ 2/2563 ระหว่ำงวันที่ 12 พ.ย. 63 - 25 ก.พ. 64
กลุ่มที่ 1 : วิชำวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ รหัสวิชำ 2105-2003
(ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์)
กลุ่มที่ 2 : วิชำวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ รหัสวิชำ 2104-2003
(ปวช.1 ไฟฟ้ำกำลัง)
ปีกำรศึกษำ 1/2564 ระหว่ำงวันที่ 8 มิ.ย. - 5 ต.ค. 64
กลุ่มที่ 1 : วิชำวงจรไฟฟ้ำกระแสตรง รหัสวิชำ 2104-2002
(ปวช.1 ไฟฟ้ำกำลัง)
กลุ่มที่ 2 : วิชำวงจรไฟฟ้ำกระแสตรง รหัสวิชำ 2105-2002
(ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์)
2. โครงกำรฝึกทักษะฝีมือช่ำง โดยดำเนินกำรจัดโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร "หลักสูตรกำรใช้โปรแกรม Prota Structure เพื่อ
งำนก่อสร้ำงพื้นฐำน" เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63 ณ ห้อง 514 อำคำร 52

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,760
5,760

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(เงินรับฝำกกิจกรรม นศ.)

ตั้งไว้ 205,000
ใช้จริง 75,852

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น และ
ถ่ายทอดเป็น
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มจพ. มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 47 คน และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรเท่ำกับ 4.35
3. โครงกำรฝึกภำคสนำมด้ำนกำรสำรวจ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ระหว่ำงวันที่ 1 - 7 ธ.ค. 63 ณ วนอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ

มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 46 คน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.40 งบประมำณที่ใช้ไป
จำนวน 75,852 บำท โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนในรำยวิชำ ได้แก่
020323107 Surveying
020323401 Route Surveying
020323108 Field Surveying
4. โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย e-Learning เพื่อบูรณำกำร
รับแหล่งฝึกสอน โดยมีนักศึกษำภำควิชำออกไปฝึกสอนในรำยวิชำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพปฏิบัติกำรสอนด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในกำรสอนรำยวิชำกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำ
โดยใช้บทเรียน e-Learning ที่มีกำรบูรณำกำรกับแหล่งฝึกสอน
ในภำคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 9 โรงเรียน 14 วิทยำลัย 1 มหำวิทยำลัย
จำแนกเป็น
1. โรงเรียนโยธินบูรณะ
2. โรงเรียนนำรีวุฒิ
3. โรงเรียนสำรสิทธิ์พิทยำลัย
4. โรงเรียนนิคมวิทยำ
5. โรงเรียน Gloal English School
6. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
7. โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำคม
8. โรงเรียนอุทัยวิทยำคม
9. โรงเรียนบำงบัวทอง

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

โครงการวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

(Science's Cooperative Educational Day 2021) เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64

คะแนนเฉลี่ย 4.00

3.90

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

10. วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
11. วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี
12. วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
13. วิทยำลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
14. วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
15. วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช
16. วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
17. วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ
18. วิทยำลัยเทคนิคพิจิตร
19. วิทยำลัยเทคนิคลำปำง
20. วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
21. วิทยำลัยไกลกังวล
22. วิทยำลัยเทคนิคเลย
23. วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
24. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรวันสหกิจศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น และ
ถ่ายทอดเป็น
- ต่อ -

ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

× ณ ห้อง 303, 304 อำคำร 75 คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์
โดยนักศึกษำและผู้สนใจทั่วไปสำมำรถเข้ำชมกำรนำเสนอผลงำน
ของนักศึกษำ ผ่ำนช่องทำงกำรถ่ำยทอดสดออนไลน์เฟสบุคไลฟ์
Facebook : Cooperative Education scikmutnb เพื่อเปิดโอกำส
ให้นักศึกษำได้นำเสนอผลงำนถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
กำรปฏิบัติสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร เป็นกำรกระตุ้นและ
แนะแนวกำรเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำแก่นักศึกษำและคัดเลือก
ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนระดับคณะ สำหรับส่งเข้ำ
แข่งขันสหกิจดีเด่นระดับมหำวิทยำลัยและระดับประเทศ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 3.90

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

50

การบรรลุ (✓/×)

ผลงำน

เป้าหมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการ Science Exhibition Day 2020
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมกำรแสดงผลงำน

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
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- ดำเนินกำรจัดโครงกำร Science Exhibition Week 2021
(ผ่ำนกำรประชุมแบบออนไลน์) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลำ ดังนี้
✓ ช่วงที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 29 มี.ค. - 2 เม.ย. 64
มีผลงำนวิจัยที่เข้ำร่วมนำเสนอ จำนวน 84 ผลงำน
ช่วงที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 58,317

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะเทคโนโลยีและ

มีผลงำนวิจัยที่เข้ำร่วมนำเสนอ จำนวน 94 ผลงำน
โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมเวทีประจาของ
นักศึกษาเพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครั้งของกำรเข้ำร่วมเวทีประจำเพื่อส่ง
นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันและ/หรือนำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำร

- คณะมีกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน และ/หรือ นำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำร จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้ง

4

5

1. ภำควิชำกำรออกแบบและบริหำรงำนก่อสร้ำง ได้ส่งนักศึกษำ
✓ เข้ำร่วมกำรแข่งขันประมำณรำคำด้วยกำรจำลองสำรสนเทศอำคำร
(Building Information Modeling: BIM) ระหว่ำงวันที่ 12 - 13 พ.ย. 63

ณ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
2. ภำควิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ในเวทีกำรจัดงำนประชันทักษะทำงด้ำน Embedded System
(TGR2021) ในหัวข้อ ระบบควบคุมกำรผลิตอัจฉริยะ (Smart
Manufacturing System) ณ มหำวิทยำลัยสยำม ระหว่ำง
วันที่ 22 - 26 ก.พ. 64
3. ภำควิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมเสนอ
ผลงำนในงำนประชุมวิชำกำร เรื่อง กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้ำนควำมร้อนและกระบวนกำร (ครั้งที่ 20)
ระหว่ำงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 64 ณ โรงแรม บีพี สมิหลำ บีช รีสอร์ท
จ.สงขลำ (Online Conference Presentation)
4. ภำควิชำวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสำหกรรม ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วม
กำรประชุมโครงงำนวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 27 ระหว่ำงวันที่
25 - 26 มี.ค. 64 โดยจัดกำรแข่งขันแบบออนไลน์ มีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเชียงใหม่ เป็นเจ้ำภำพ สำหรับผลงำน

การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมเวทีประจาของ
นักศึกษาเพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ
- ต่อ -

กิจกรรมการเชิญผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก
มาสอนร่วมในรายวิชาของหลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำของหลักสูตรที่มีกำรสอน
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ (ภำควิชำละ 2 รำยวิชำ)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ที่เข้ำร่วมแข่งขัน ดังนี้
* ผลงำนภำคบรรยำย จำนวน 1 ผลงำน ได้แก่
(1) เรื่อง "เครื่องขอดเกล็ดปลำ"
* ผลงำนภำคโปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงำน ได้แก่
(1) เรื่อง "กำรพัฒนำเครื่องตัดชิ้นข้อตำอ้อย"
(2) เรื่อง "เครื่องหั่นมะนำวกึ่งอัตโนมัต"ิ
* กำรแข่งขันทักษะทำงวิศวกรรม จำนวน 1 ทีม ได้แก่
(1) ชื่อทีม "KMUTNB เขำใหญ่-2021"
5. ภำควิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมเสนอ
ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ด้ำนกำรพัฒนำกำรดำเนินงำน
ทำงอุตสำหกรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 12 (The 12th National Conference
of Industrial Operations Development 2021 : CIOD 2021)
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี กรุงเทพฯ

รำยวิชำ

6

4

- ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ทำให้คณะไม่สำมำรถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำร่วมสอนในวิชำได้ครบ
ตำมกำหนดได้ โดยมีกำรเชิญมำร่วมสอน จำนวน 4 วิชำ ดังนี้
× 1. คุณดำรง สังวำลรัตน์ อดีตกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท วันทูโกลด์
อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มำร่วมสอนในรำยวิชำ 070315309
Project Management for Network and Information Security
ในหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสื่อสำรข้อมูลและ
เครือข่ำย เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 63
2. คุณบุศรินทร์ วิศิษฏ์ศิลป์ จำกบริษัท ทีโอที จำกัด มหำชน
(TOT) มำร่วมสอนในรำยวิชำ Enterprise Architecture and
Strategic Planning โดยร่วมบรรยำยในรำยวิชำในหัวข้อ
"กระบวนกำรทำงธุรกิจและกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรมการเชิญผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก
มาสอนร่วมในรายวิชาของหลักสูตร
- ต่อ -

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ของหน่วยงำนภำยใน TOT" เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64
(ภำคกำรศึกษำที่ 1/2563)
3. คุณกรวัฒน์ พลเยี่ยม จำกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) มำร่วมสอนในรำยวิชำ Big Data
and Knowledge Management โดยบรรยำยในหัวข้อ
"Big Data Workshop" เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63 (ภำคกำรศึกษำที่ 1/2563)
4. คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บมจ. ไทยเทคโนกลำส กรุ๊ป และคุณพลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนวัตกรรม บมจ. ไทยเทคโนกลำส กรุ๊ป
มำร่วมสอนในรำยวิชำ Innovation Thinking ซึ่งบรรยำยในหัวข้อ
"กำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมองค์กรสู่กำรเป็นผู้นำทำงด้ำน
นวัตกรรม" เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 64 (ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563)
ซึ่งเป็นกำรบรรยำยผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม
Google Meet
- ดำเนินกำรจัดบรรยำยในหัวข้อ "พิชิตใจ พิชิตควำมเครียด"
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) กลุ่มเป้ำหมำย
เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ
อุตสำหกรรมและองค์กำร (ป.โท รหัส 63) โดยเข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ
80 106.67 ✓ จำนวน 32 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 106.67
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.21 ✓ ทำให้นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงนักศึกษำปริญญำโท
ภำคปกติและภำคพิเศษ

ตั้งไว้ 140,000
ใช้จริง
(-)
(ภำค=10,000)
(S-MIOP=130,000)

- จำกสถำนกำรณ์กำร คณะศิลปศาสตร์
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ประยุกต์

ไวรัสโคโรนำ 2019
ทำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม

ในมหำวิทยำลัยหรือ
เดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้

โครงการอบรมจิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction
of Psychology Training Program)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของผู้สอบผ่ำนกำรทดสอบหลังกำร
ฝึกอบรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 14 พ.ย. - 19 ธ.ค. 63 ณ ห้อง A403 ชั้น 4
อำคำร 46A คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักศึกษำ
ระดับปริญญำโท หลักสูตรจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร โดยเข้ำร่วม
ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ร้อยละ
80

100
4.59
100

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓ โครงกำร จำนวน 22 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100
✓ เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับจิตวิทยำเบื้องต้น และเป็นพื้นฐำน
✓ สำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำทำงจิตวิทยำสำขำต่ำงๆ รวมถึงกำรนำไปใช้
ในกำรดำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 33,000
ใช้จริง 33,000
(บริกำรวิชำกำร
ค่ำลงทะเบียน)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- เวลำกำรจัดอบรมอยู่ใน คณะศิลปศาสตร์
ช่วงที่ทำงรำชกำรประกำศ ประยุกต์

เป็นวันหยุดยำว ทำให้
ผู้เข้ำอบรมไม่ได้เข้ำรับ
กำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
มีผลให้ผู้เข้ำอบรมอำจไม่
สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้เดิม

กับควำมรู้ในหัวข้อใหม่
หำกไม่ได้มีกำรทบทวน
โครงการเชิญผู้ร่วมสอนจากสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีผู้ร่วมสอนจำกสถำนประกอบกำร

โครงการ/กิจกรรม ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก
มำสอน
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

หลักสูตร

รำยวิชำ

20

6

คะแนนเฉลี่ย 3.51

24

14
4.62

- มีหลักสูตรที่มีผู้ร่วมสอนจำกสถำนประกอบกำร จำนวน 24 หลักสูตร
ได้แก่
✓ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 11 หลักสูตร
2. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง จำนวน 6 หลักสูตร
3. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 หลักสูตร

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- ดำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก
มำสอน จำนวน 4 โครงกำร 14 รำยวิชำ ดังนี้
1. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
✓ ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและกำรโภชนำกำร (รูปแบบออนไลน์)
ระหว่ำงวันที่ 9 - 31 มี.ค. 64 งบประมำณที่ใช้ จำนวน 18,000 บำท
✓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.80
ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก จำนวน 4 คน ได้แก่
1) คุณอัศวิน ช่วยพรหม นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กระทรวงสำธำรณสุข
2) คุณอิรฟัน แมหะมะ หัวหน้ำงำนบริกำรภำยนอก ศูนย์วิทยำศำสตร์

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

64,400
57,600

โครงการ/กิจกรรม ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาสอน
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ฮำลำล มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์
3) ผศ.ดร.ฉัตรภำ หัตถโกศล อำจำรย์ประจำภำควิชำโภชนวิทยำ
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
4) คุณจิรำรัตน์ เทศะศิลป์ นักวิชำกำรอำหำรและยำ ชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำกลุ่มกำหนดมำตรำฐำน กองอำหำร กระทรวงสำธำรณสุข
โดยประยุกต์ใช้กับ 4 รำยวิชำ ดังนี้
1) 050123114 Food Laws and Regulations
2) 050123115 Selected Topic in Food Science and Nutrition
3) 050123116 Food Additives and Phytochemistry
4) 050113510 Production Management in HALAL Food
2. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและกำรจัดกำร ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 22 - 30 มี.ค. 64
ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 12 - 14 พ.ค. 64
งบประมำณที่ใช้ จำนวน 23,400 บำท โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.20 ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก
จำนวน 2 คน ได้แก่
1) อำจำรย์กฤชฌัท รวมบุญ อำจำรย์ประจำสำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
2) คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนำกุล ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยเพิ่มผลผลิต
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
ประยุกต์ใช้กับ 6 รำยวิชำ ดังนี้
1) 050113105 Food Quality Control and Assurance
2) 050113025 Co-operative Education I
3) 050123121 Co-operative Education I
4) 050113516 Selected Topics In Management
5) 050113513 Productivity Improvement and Risk

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาสอน
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Management in Food Industry
6) 050113507 Agro-Industrial Economics and Project Analysis
3. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ ด้ำนกำรประยุกต์ใช้
สำรพฤกษเคมีทำงเภสัชวิทยำและเครื่องสำอำง (รูปแบบออนไลน์)
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64 งบประมำณที่ใช้ จำนวน 3,600 บำท
ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก จำนวน 1 คน ได้แก่
1) ดร.ภญ.จิรำ จงเจริญกมล อำจำรย์ภำควิชำเคมีและเภสัชเวท
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
4. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์เครื่องสำอำงเพื่อสุขภำพและควำมงำม
(รูปแบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 14, 17, 21, 24 และ 28 ก.ค. 64
งบประมำณที่ใช้ จำนวน 12,600 บำท โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.87 ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก
จำนวน 2 คน ได้แก่
1) รศ.ดร.มยุรี กัลยำวัฒนกุล สำนักวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (มฟล.)
2) รศ.ดร.ณัฐยำ เหล่ำฤทธิ์ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (มฟล.)
ประยุกต์ใช้กับ 4 รำยวิชำ ดังนี้
1) 050213230 Principles of Cosmetic Science
2) 050213212 Cosmetic Products Testing and Assessment
3) 050213230 Processing of Health and Beauty Products II
4) 050213207 Product Development Technology for
Health and Beauty I

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

90

การบรรลุ (✓/×)

ร้อยละ

เป้าหมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการนานักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการ
เพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

100

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรนำนักศึกษำเยี่ยมชมสถำนประกอบกำร
เพื่อบูรณำกำรควำมรู้อุตสำหกรรมเกษตร ภำคเรียนที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 35 คน
✓ จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยศึกษำและ
เยี่ยมชมสถำนประกอบกำร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1) บริษัท วำสนำเมล่อน ฟำร์ม จำกัด จ.สระบุรี
2) สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จ.สระบุรี

คน
ชิ้น

64
58

-

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์
สาขาวิชาออกแบบภายใน ประจาปีการศึกษา 2563

ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผลงำนศิลปนิพนธ์ของนักศึกษำ
ที่สำเร็จกำรศึกษำได้รับกำรเผยแพร่
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่ได้ดำเนินกำร -

โครงการประกวดแบบนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม

เพื่อป้องกันโรคระบาดและภัยธรรมชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมแสดงในโครงกำร

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

ร้อยละ

70

100

ระดับ

3.51

4.03

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 150,300
ใช้จริง 20,720

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

- ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ คณะสถาปัตยกรรม
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ และการออกแบบ
กำรแพร่ระบำดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

×
×
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรนิทรรศกำรแสดงผลงำนศิลปนิพนธ์ สำขำวิชำ
ออกแบบภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2563 ในรูปแบบออนไลน์
ระหว่ำงวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64 มีผลงำนศิลปนิพนธ์ของนักศึกษำ
✓ ที่ได้เผยแพร่ จำนวน 81 ชิ้น จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 81 ชิ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 ทำให้นักศึกษำได้แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบกำรทำงำนร่วมกัน
✓ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในด้ำนกำรออกแบบ อีกทั้งยังได้
เผยแพร่ผลงำนออกสู่สำธำรณะ

ไม่ใช้
งปม.

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 100,000

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

โครงการอบรมนักศึกษา หลักสูตรบรรยาย
ระยะสั้น (Block lecture)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรกำรจัดบรรยำย

โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาเรียน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการแข่งขันทางวิชาการ/บรรยายพิเศษ
เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและกำรผลิต ได้เชิญ Prof. Dr.-Ing. Edmund

หลักสูตร
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Haberstroh ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
TU Karlsruhe and at the RWTH Aachen, Germany มำบรรยำย
× หลักสูตรระยะสั้นในหัวข้อ “Rubber Technology” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรำยวิชำ 090135220 “Rubber Technology” โดยมีกำรบรรยำย
ในรูปแบบออนไลน์ ณ ต่ำงประเทศ จำนวน 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 1, 8, 15,
22, 29 มี.ค. 64 และวันที่ 5 เม.ย. 64 เวลำ 14.30 - 17.30 น.
รวมเวลำ 3 ชม. ต่อวัน
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำนตำมรำยวิชำเรียน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 63

ร้อยละ
90
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

100
3.58

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

โดยจัดภำยใต้รูปแบบกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งอำจำรย์ผู้สอน
✓ ในรำยวิชำไปเยี่ยมชมสถำนประกอบกำรและถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง
✓ วีดีโอให้แก่นักศึกษำ โดยนักศึกษำสำมำรถเข้ำร่วมชมและสัมผัส
กำรเยี่ยมชมสถำนประกอบกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำที่เริ่มดำเนินกำรในลักษณะนี้ ได้แก่ วิชำ 150113205
Production Management มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 85 คน
จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.58

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรแข่งขันทำงวิชำกำร เรื่อง กำรวำงแผนธุรกิจ
และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสำหกรรม 4.0 เมื่อวันที่
21 พ.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 146 คน
จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 โดยมี
91.25 ✓ สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตัดสิน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
3.76 ✓ (1) บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(2) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
โดยแผนธุรกิจที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ แผนธุรกิจ DESKU

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 900,000
ใช้จริง 45,000
(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จำกกำรสถำนกำรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย
กำรแพร่ระบำดของโรค วิศวกรรมศาสตร์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 นานาชาติสิรินธร
ทำให้ไม่สำมำรถจัด
ไทย - เยอรมัน
กิจกรรมได้ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง
(-)

-

วิทยาลัยนานาชาติ

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

60,000
10,000

โครงการแข่งขันทางวิชาการ/บรรยายพิเศษ
เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา
- ต่อ โครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาของคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่มีกำรเพิ่มทักษะทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ DESKU (โต๊ะวำงโน๊ตบุ๊ค) ซึ่งเป็นผลงำนร่วมของ
นักศึกษำภำควิชำกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและทรัพยำกรมนุษย์
และภำควิชำกำรบริหำรอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร

โครงกำร
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- ดำเนินกำรจัดโครงกำรที่มีกำรเพิ่มทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
จำนวน 4 โครงกำร ได้แก่
1. โครงกำรเสวนำ เรื่อง “เปิดโลกทัศน์กำรทำงำนบนเรือสำรำญ
✓ ระดับโลก และควำมท้ำทำยของกำรท่องเที่ยวโดยเรือสำรำญยุค
New Normal เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 โดยเป็นส่วนหนึ่งในกำรศึกษำ
รำยวิชำ 170113204 กำรจัดกำรธุรกิจเรือสำรำญ งบประมำณที่ใช้
จำนวน 8,340 บำท
2. โครงกำร "วัยรุ่นปันน้ำใจ สูงวัยได้รอยยิ้ม" จัดที่ศูนย์สงเครำะห์
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรยำกไร้ คำมิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์ จ.ปรำจีนบุรี
โดยเป็นส่วนหนึ่งในกำรศึกษำรำยวิชำ 060513006 กฎหมำยและ
จริยธรรมเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63
3. โครงกำรแบ่งปันด้วยใจให้น้องด้วยรัก ณ โรงเรียนบ่อแร่ธำรเลำ
ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี โดยเป็นส่วนหนึ่งในกำรศึกษำ
รำยวิชำ 060513006 กฎหมำยและจริยธรรมเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63
4. โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกำรฝึกโยคะเพื่อสุขภำพ
ขั้นพื้นฐำน ระหว่ำงวันที่ 26 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรศึกษำรำยวิชำ 170113211 กำรจัดกำรธุรกิจสปำ

ตั้งไว้
ใช้จริง

79,500
8,340

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

โครงการครูอุตสาหกรรมในห้องเรียนมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีกำรเชิญวิทยำกรภำยนอก
มำบรรยำย
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการมัชฌิมนิเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
โครงการ WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

หลักสูตร

5

คะแนนเฉลี่ย 3.51

5
4.64

ร้อยละ
80
100
คะแนนเฉลี่ย  3.51 3.81

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

100
4.08

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรครูอุตสำหกรรมในห้องเรียนมหำวิทยำลัย
ระหว่ำงวันที่ 1 ก.ย. 63 - 31 พ.ค. 64 โดยหลักสูตรที่มีกำรเชิญ
✓ วิทยำกรจำกภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน มำบรรยำย
ให้กับนักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ จำนวน 9 รำยวิชำ 10 หัวข้อเรื่อง
✓ มีนักศึกษำจำก 5 หลักสูตร เข้ำร่วมกำรอบรม ดังนี้
1. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนกำรเคมี
2. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยำนยนต์
3. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสำหกำรและโลจิสติกส์
4. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนกำรผลิต
5. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำและอัตโนมัติ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยงควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เท่ำกับ 4.64

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
57,950

-

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรมัชฌิมนิเทศ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร จำนวน 68 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 68 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
✓ เท่ำกับ 3.81

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
2,225

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

- ดำเนินกำรจัดโครงกำร WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษำ (ออนไลน์)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
6,100

-

คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 64 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 70 คน จำก
✓ เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
✓ คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.08

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมไอซีทีก่อนออกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

100
3.94

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมไอซีทีก่อนออกสหกิจศึกษำ
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64 ณ ห้อง 605 ชั้น 5 อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
✓ มจพ.วิทยำเขตระยอง มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 57 คน จำก
✓ เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 3.94

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

21,000
11,850

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะบริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ โดยมีความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน
กลยุทธ์ 2.3.1 พัฒนาคนและระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ร่วมกับ
บริษัทมิชลิน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
2
โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ/สถานศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรม/โครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำร

2
คะแนนเฉลี่ย 3.75

กิจกรรม/โครงกำร

5
4.25

- คณะจัดทำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร/
สถำนศึกษำ จำนวน 5 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำน
✓ สหกิจศึกษำ โดยภำควิชำครุศำสตร์โยธำ ระหว่ำงวันที่ 1 ก.ย. 63 ✓ 30 เม.ย. 64 มีนักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ จำนวน 3 คน
และมีสถำนประกอบกำรใหม่ที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด
2) บริษัท คอร์เนอร์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตั้งไว้ 505,000
ใช้จริง 153,068.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ/สถานศึกษา
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. โครงกำรนิเทศนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนและปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
โดยภำควิชำครุศำสตร์โยธำ มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.25 งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 17,028.50 บำท

โดยคณำจำรย์ออกนิเทศนักศึกษำตำมวิทยำลัยเทคนิคและบริษัท
จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค. - 7 พ.ย. 63)
1) วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 ต.ค. 63
2) วิทยำลัยเทคนิคลำปำง ระหว่ำงวันที่ 9 - 10 ต.ค. 63
3) บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63
3. โครงกำรนิเทศนักศึกษำปฏิบัตกิ ำรสอน โดยภำควิชำคอมพิวเตอร์ศกึ ษำ
จำแนกเป็น
ภำคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่ำงเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64)
มีนักศึกษำได้รับกำรนิเทศ จำนวน 51 คน งบประมำณที่ใช้ไป
จำนวน 120,000 บำท โดยมีโรงเรียน/วิทยำลัยที่ไปปฏิบัติกำรสอน
จำนวน 8 โรงเรียน 27 วิทยำลัย ได้แก่
1) โรงเรียนรัตนำธิเบศร์
2) โรงเรียนกรุงเทพกำรบัญชีวิทยำลัย
3) โรงเรียนเสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล"
4) โรงเรียนอุทัยวิทยำคม
5) โรงเรียนเสนำ "เสนำประสิทธิ"์
6) โรงเรียนบุณฑริกวิทยำคำร
7) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุบลรำชธำนี
8) โรงเรียนบำงบัวทอง
9) วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี
10) วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม
11) วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ
12) วิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ/สถานศึกษา
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

13) วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน
14) วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี
15) วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช
16) วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
17) วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
18) วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
19) วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี
20) วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
21) วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
22) วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
23) วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
24) วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี
25) วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์
26) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อีเทค)
27) วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
28) วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
29) วิทยำลัยเทคนิคชุมพร
30) วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
31) วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง
32) วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
33) วิทยำลัยเทคนิคน่ำน
34) วิทยำลัยเทคนิคกระบี่
35) วิทยำลัยกำรอำชีพกุมภำวำปี

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ/สถานศึกษา
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ภำคเรียนที่ 1/2564 (เดือน ก.ค. 64) มีนักศึกษำได้รับกำรนิเทศ
จำนวน 40 คน โดยมีโรงเรียน/วิทยำลัยที่ไปปฏิบัติกำรสอน
จำนวน 9 โรงเรียน 14 วิทยำลัย 1 มหำวิทยำลัย ดังนี้
1) โรงเรียนโยธินบูรณะ
2) โรงเรียนนำรีวุฒิ
3) โรงเรียนสำรสิทธิ์พิทยำลัย
4) โรงเรียนนิคมวิทยำ
5) โรงเรียน Gloal English School
6) โรงเรียนสตรีนนทบุรี
7) โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำคม
8) โรงเรียนอุทัยวิทยำคม
9) โรงเรียนบำงบัวทอง
10) วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
11) วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี
12) วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
13) วิทยำลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
14) วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
15) วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช
16) วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
17) วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ
18) วิทยำลัยเทคนิคพิจิตร
19) วิทยำลัยเทคนิคลำปำง
20) วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
21) วิทยำลัยไกลกังวล
22) วิทยำลัยเทคนิคเลย
23) วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
24) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ยังไม่ได้เบิกงบประมำณ

ในภำคเรียนที่ 1/2564
เนื่องจำกจะมีกำรนิเทศ
ครั้งที่ 2 อีกครั้ง และ
เป็นกำรนิเทศแบบออนไลน์

ซึ่งไม่มีระเบียบในกำรเบิก
จึงต้องรอให้มติฯ ออกก่อน

จึงจะเบิกได้

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ/สถานศึกษา
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

4. โครงกำรสัมมนำหลังปฏิบัติกำรสอนและปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
โดยภำควิชำครุศำสตร์โยธำ มีนักศึกษำระดับปริญญำตรีเข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 151 คน งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 16,040 บำท และมี
คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.50
ดังนี้
ภำคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่ำงวันที่ 8 ก.ค. - 7 พ.ย. 63)
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 13 คน
นักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 102 คน ดำเนินกำรเมื่อ
วันที่ 16 พ.ย. 63 ณ ห้อง 513, 514, 515 และ 516-517
อำคำร 52 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มจพ.
ภำคเรียนที่ 2/2563 (ระห่ำงวันที่ 4 ม.ค. - 16 พ.ค. 64)
โดยภำควิชำครุศำสตร์โยธำ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรนำเสนอ
รำยงำนเป็นแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 และกำหนดให้
นักศึกษำรำยงำนทำงไปรษณีย์ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 8 คน นักศึกษำระดับปริญญำตรี
จำนวน 49 คน และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.50
5. โครงกำรสัมมนำก่อนปฏิบัติกำรสอนและปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
โดยภำควิชำครุศำสตร์โยธำ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 64
เวลำ 13.00 - 16.00 น. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย อำจำรย์
จำนวน 2 คน นักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 60 คน ทำให้
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบแนวทำงข้อกำหนดในกำร
ปฏิบัติกำรวิชำชีพ รวมทั้งรับทรำบกระบวนกำรในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ โดยคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.00

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบสหวิทยาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเครือข่ำยทำงวิชำกำรหรือวิจัยที่มีกำร
ดำเนินกิจกรรมในรอบปี

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ/
หรือการวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเครือข่ำยทำงวิชำกำรและ/หรือกำร
วิจัยพัฒนำที่มีกำรดำเนินกำรในรอบปี

หน่วยงำน

เครือข่ำย

4

4

4

5

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ส่วนงำนมีเครือข่ำยทำงวิชำกำรที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเรียน
กำรสอน ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หน่วยงำน ได้แก่
1. บริษัทนำสินประกันภัย
✓ 2. บริษัท True Digital Group
3. บริษัท American Express Global Business Travel
4. บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
- คณะมีกำรดำเนินกำรภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
และ/หรือ วิจัยพัฒนำ จำนวน 5 เครือข่ำย ดังนี้
1. เครือข่ำย "The Asia Undergraduate Conference on
✓ Computing (AUC2) และ AJCC 2021 : The Asia Joint
Conference on Computing." เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรประชุมวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ระดับประเทศและนำนำชำติ
ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 ก.พ. 64 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตศรีรำชำ จ.ชลบุรี (Online Conference)
โดยภำควิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรเข้ำร่วมและนำเสนอ
ผลงำนทุกปี โดยในครั้งนี้ได้มีผลงำนในส่วนของอำจำรย์ร่วมนำเสนอ
จำนวน 2 คน และนักศึกษำ จำนวน 3 คน
2. เครือข่ำยพลังงำน พบมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมเครือข่ำย รวม 18 แห่ง
ทั้งนี้ บุคลำกรคณะได้เข้ำร่วมนำเสนอผลงำนในเวทีกำรประชุมวิชำกำร
เรื่อง “กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ ด้ำนควำมร้อน
และกระบวนกำร (ครั้งที่ 20)” ระหว่ำงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 64
ณ โรงแรม บีพี สมิหลำ บีช รีสอร์ท จ.สงขลำ โดยมีบุคลำกรสังกัด
ภำควิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและภำควิชำวิศวกรรมเกษตรเพื่อ
อุตสำหกรรม ร่วมนำเสนอผลงำน (Online Conference Presentation)
3. ดำเนินกำรด้ำนงำนวิชำกำรและงำนบริกำรวิชำกำร ภำยใต้
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับ Avalant Co.,Ltd. จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

36,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ/
หรือการวิจัย
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรใช้งำน Oneweb LowCode"
ให้แก่อำจำรย์ผู้สนใจภำยในคณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำร
อุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 ซึ่งเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่อยู่ภำยใต้ MOU กับ Avalant Co.,Ltd.
3.2 ส่งนักศึกษำเข้ำปฏิบัติสหกิจศึกษำ จำนวน 2 คน ภำยใต้
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ บริษัท อวำแลนท์ โกลบัล จำกัด
4. ดำเนินกำรบริกำรวิชำกำร ภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับโรงพยำบำลศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี จำนวน 2 โครงกำร
ดังนี้
4.1 "กำรส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยพร้อมเครื่อง
สำหรับบริกำร" เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64 ณ โรงพยำบำลศรีมหำโพธิ
4.2 "กำรส่งมอบเครื่องติดตำมอุณหภูมิตู้แช่เวชภัณฑ์ผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต" เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64 ณ โรงพยำบำลศรีมหำโพธิ
5. ดำเนินกำรวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหำวิทยำลัยบูรพำ
จำนวน 1 โครงกำรวิจัย คือ
5.1 กำรพัฒนำเครื่องทอดสำหรับผลิตภัณฑ์ถั่วทอดกลอย
โดยมี ผศ.ดร.จักรพันธ์ เงำทอง ภำควิชำวิศวกรรมเกษตรเพื่อ
อุตสำหกรรม เป็นหัวหน้ำโครงกำร ทุนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย
ภำคตะวันออกแม่ข่ำย มหำวิทยำลัยบูรพำ จำนวนทุน 140,000 บำท
ทั้งนี้ โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนข้ำงต้นอยู่ภำยใต้บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรตำมโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ระหว่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กับมหำวิทยำลัยบูรพำ (สถำบันอุดมศึกษำแม่ข่ำย
เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัยภำคตะวันออก) งบประมำณทุนวิจัยรวม
1,400,000 บำท รวมโครงกำรวิจัยร่วม จำนวน 8 โครงกำร มีระยะ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ/
หรือการวิจัย
- ต่อ โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ/หรือ
วิจัยพัฒนาแบบสหวิทยาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำแบบสหวิทยำกำร

- จำนวนเครือข่ำยทำงวิชำกำรและ/หรือวิจัย
พัฒนำที่มีกำรดำเนินกิจกรรมในรอบปี

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครั้งในกำรนิเทศนักศึกษำที่สถำนประกอบกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

เวลำวิจัย 10 เดือน หลังจำกวันลงนำมในบันทึกข้อตกลง
(วันที่ 17 ก.ค. 63)

หลักสูตร

5

5

เครือข่ำย

2

2

ครั้ง/คน

1

7

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

✓ - มีหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำว่ำมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับ
งำนวิจัยหรือบริกำรวิชำกำร จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรเชื่อม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องจักรกล
4. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลีเมอร์
5. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
✓ - มีเครือข่ำยทำงวิชำกำรที่มีกำรดำเนินกิจกรรมในรอบปี
จำนวน 2 เครือข่ำย ได้แก่
1. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม กับ ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
2. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม กับ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรนิเทศนักศึกษำสหกิจศึกษำ ภำคเรียนที่
1/2563 ระหว่ำงวันที่ 19 - 29 ต.ค. 63 จำนวน 5 สถำนประกอบกำร
✓ 7 ครั้ง ดังนี้
1. บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (กรุงเทพมหำนคร)
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 จำนวน 1 ครั้ง
2. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด (จ.สมุทรสำคร)

ตั้งไว้
ใช้จริง

32,000
23,500

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ต่อ -

โครงการภายใต้ความร่วมมือคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ ร่วมกับ บริษัท สหธาราวัฒน์
จากัด และบริษัท อุไรพาณิชย์ จากัด
ตัวชี้วัดโครงกำร
* กิจกรรมพัฒนำเชิงสังคมและชุมชน
- จำนวนโครงกำรที่ให้บริกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร
* กิจกรรมเข้ำเยี่ยมชมศึกษำดูงำน อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำของคณะสถำปัตยกรรม
และกำรออกแบบ
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนรำยงำนสรุปผลกำรศึกษำดูงำน
ของนักศึกษำ
* กิจกรรมบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำดให้กับนักศึกษำ
ของ บ.อุไรพำณิชย์ จำกัด และ บ.สหธำรำวัฒน์ จำกัด
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ระหว่ำงวันที่ 22 - 23 ต.ค. 63 จำนวน 2 ครั้ง
3. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (จ.ปรำจีนบุร)ี
เมื่อวันที่ 26 และ 28 ต.ค. 63 จำนวน 2 ครั้ง
4. บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงำนใหญ่
(กรุงเทพมหำนคร) เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 จำนวน 1 ครั้ง
5. บริษัท อินโนเฟรช จำกัด (จ.นครนำยก)
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 จำนวน 1 ครั้ง
- ไม่ได้ดำเนินกำร -

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ คณะสถาปัตยกรรม

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ และการออกแบบ
กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

โครงกำร
ระดับ

1
3.51

-

×
×

ร้อยละ
เล่ม

80
1

-

×
×

ร้อยละ
ระดับ

80
3.51

-

×
×

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท
วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
สถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ
- จานวนผลงานของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
ร่วมกับ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และความพร้อมของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) กับภาควิชาสถาปัตยกรรมยังไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ระดับ

3.51

-

-

ผลงาน

50

-

-

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

60,000
(-)

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 4 พัฒนาหลักสูตรทั้งแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ 13 พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเทียบโอนทั้งรายวิชาและประสบการณ์ กลยุทธ์ 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน
กลยุทธ์ 2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- มีหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non degree) ที่มีกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
ออนไลน์ ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
- จำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non degree)
หลักสูตร
3
3 ✓ 1. หลักสูตรวิศวกรรมจัดกำรน้ำเสียสำหรับผู้ปฏิบัติกำร
ระหว่ำงวันที่ 7 - 9 ธ.ค. 63
2. หลักสูตรกำรตรวจสอบรูปทรงชิ้นงำนตำมมำตรำฐำน GD&T
ด้วยเครื่องมือวัดละเอียด ระหว่ำงวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 64
3. หลักสูตรระบบไฟฟ้ำและควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระบบแรงดัน
ไฟฟ้ำสูงในยำนยนต์ ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 มิ.ย. 64

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำสหกิจศึกษำ

กิจกรรมสื่อการสอนออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำสหกิจศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 12 - 14 พ.ค. 64 โดยวิทยำกร คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนำกุล
ร้อยละ

รำยวิชำ

90

1

110

78

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

✓ ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยเพิ่มผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
มีนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 110 สำหรับกำรเรียนกำรสอนในวิชำ ได้แก่
050113025 Co-operative Education I
050123121 Co-operative Education I
- มีกำรสอนออนไลน์ ภำคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 78 รำยวิชำ ดังนี้
1) 050113401 Environment For Life
✓ 2) 050113003 General Biochemistry
3) 050113004 General Biochemistry Laboratory
4) 050113218 Industrial Microbiology
5) 050113402 Food for Human Being
6) 050115103 Operations Management and Analytics
for Agro-Industry
7) 050123132 Food And Nutrition Analysis Laboratory
8) 050113122 Principles of Food Chemistry II
9) 050113123 Principles of Food Chemistry Laboratory II
10) 050115101 Advanced Food Science and Food Analysis
11) 050113128 Principles of Food Microbiology
12) 050113129 Principles of Food Microbiology Laboratory
13) 050113109 Cereal Technology
14) 050113026 Co-operative Education II
15) 050113122 Principles of Food Chemistry II
16) 050113123 Principles of Food Chemistry Laboratory II
17) 050113142 Food Chemistry I

กิจกรรมสื่อการสอนออนไลน์
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

18) 050113143 Food Chemistry Laboratory I
19) 050113130 Food Engineering I
20) 050113131 Food Engineering Laboratory I
21) 050115102 Research Methodology for Food Science
and Management
22) 050123131 Food and Nutrition Analysis
23) 050123132 Food and Nutrition Analysis Laboratory
24) 050123124 Principles Of Nutrition II
25) 050213007 Project of Innovation and Product
Development Technology I
26) 050113148 Postharvest Changes Of Biology
27) 050113149 Postharvest Changes Of Biology Laboratory
28) 050113124 Food Processing I
29) 050113125 Food Processing Laboratory I
30) 050123001 Special Project I
31) 050113005 Principles of Microbiology
32) 050113006 Principles of Microbiology Laboratory
33) 050123135 Co-Operative Education
34) 050113122 Principles of Food Chemistry II
35) 050113123 Principles of Food Chemistry Laboratory II
36) 050113218 Industrial Microbiology
37) 050113219 Industrial Microbiology Laboratory
38) 050113027 Chemistry
39) 050113028 Chemistry Laboratory
40) 050115101 Advanced Food Science and Food Analysis
41) 050123003 Seminar
42) 050113502 Production Management in Food Industry

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมสื่อการสอนออนไลน์
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

43) 050113508 Operations Research and Decision Making
in Food Industry
44) 050113022 Seminar
45) 050115103 Operations Management and Analytics
for Agro-Industry
46) 050123135 Co-Operative Education
47) 050113516 Selected Topics In Management
48) 050113026 Co-operative Education II
49) 050113504 Agro-industrial Supply Chain Management
50) 050113125 Food Processing Laboratory I
51) 050213133 Selected Topics in Innovation and Product
52) 050213177 Sensory Evaluation for Product
Development
53) 050213178 Sensory Evaluation Laboratory for
Product Development
54) 050213226 Sensory Evaluation for Health and
Beauty Products
55) 050213227 Sensory Evaluation for Health and
Beauty Products Laboratory
56) 050213136 Agro-Industrial Management
57) 050213181 Principles of Packaging for Agro-Industry
58) 050213230 Principles of Cosmetic Science
59) 050213309 Food Additives for Product Development
60) 050213301 Principle of Agro-Industry
61) 050213206 Principles of Product Development
62) 050213157 Food Product Design I
63) 050213210 Quality Analysis of Health Products

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมสื่อการสอนออนไลน์
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

64) 050213161 Food Quality Analysis Laboratory
65) 050213160 Food Quality Analysis
66) 050213138 Unit Operation
67) 050213211 Quality Analysis of Health Products
Laboratory
68) 050213144 Starch Technology and Product
Development
69) 050213001 Biological Science for Agro-Industry
70) 050213002 Biological Science for Agro-Industry
Laboratory
71) 050213207 Product Development Technology for
Health and Beauty I
72) 050213130 Nutrition Product Development
73) 050213156 Project Feasibility Study
74) 050213143 Research Methodology for Innovation
Development
75) 050113019 Experimental Design for Food
76) 050113020 Experimental Design for Food Laboratory
77) 050123128 Statistics and Experimental
78) 050123129 Statistics and Experimental Laboratory

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 3 เพิ่มจานวนหลักสูตรที่มีการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษาและทักษะด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นสากล
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธ์ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization) กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล
โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งไว้ 30,000
- ดำเนินกำรจัดกิจกรรม ENGINEERING KMUTNB SUPER
ประจาปี 2564 (Engineering KMUTNB
ใช้จริง
(-)
HI-TECH JOB FAIR 2021 ในรูปแบบออนไลน์ มีกำรเตรียมตัวสมัคร
Job Fair 2021)
Super Resume อย่ำงมืออำชีพ เมื่อวันที่ 18, 26 - 28 พ.ค. 64
ตัวชี้วัดโครงกำร
บนเว็บไซต์ https://www.jobtopgun.com/engkmutnb
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ
80 18.75 × มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 375 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 2,000 คน
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.16 ✓ คิดเป็นร้อยละ 18.75 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำ
ในกำรเตรียมเอกสำรสมัครงำนเพื่อเปิดโอกำสให้กับนักศึกษำที่กำลัง
จะจบกำรศึกษำไปหำงำนประจำทำ และเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำร
ในกำรหำงำนสำหรับบัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำ
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการทดสอบ TOEIC
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

50

-

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรทดสอบ TOEIC ระหว่ำงวันที่ 23 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63 โดยมีกำร
จัดอบรมและทดสอบ Pre-test แต่ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดสอบ
× TOEIC ได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019

ตั้งไว้ 168,000
ใช้จริง 112,523

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของโรค ประยุกต์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ทำให้ไม่สำมำรถจัด
ทดสอบได้

โครงการสนับสนุนทักษะทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรเสริมทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ

กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติในระดับ
ปริญญาโท (I-MIT) และระดับปริญญาเอก
(I-DIT) สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์
ข้อมูลของคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพื่อบูรณาการ
ความรู้อุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำที่ไปนิเทศ

โครงกำร

กลุ่ม

ร้อยละ

1

อย่ำงน้อย 2

20

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมหาวิทยาลัยประกาศให้
ทุกส่วนงานงดการจัดกิจกรรมไว้ก่อน ส่งผลให้คณะต้องยกเลิก
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
× (Camp ภาษาต่างประเทศ) สาหรับนักศึกษาไว้ก่อน

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

- ภำควิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
นำนำชำติ ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก ในสำขำวิชำสำรสนเทศ
และวิทยำศำสตร์ข้อมูลของภำควิชำตำมขั้นตอน โดยได้รับกำรอนุมัติ
จำกสภำมหำวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว โดยในกำรปรับปรุงหลักสูตร
I-MIT และ I-DIT มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
✓ หลักสูตร จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
2. ศิษย์เก่ำ

ตั้งไว้
ใช้จริง

16,000
(-)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรนิเทศนักศึกษำฝึกงำนเพื่อบูรณำกำรควำมรู้
อุตสำหกรรมเกษตร (รูปแบบออนไลน์) ระหว่ำงวันที่ 24 - 29 มิ.ย. 64
มีนักศึกษำที่ไปนิเทศ จำนวน 14 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 67 คน
20.90 ✓ คิดเป็นร้อยละ 20.90

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

2

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ยกเลิกการจัดกิจกรรม คณะเทคโนโลยีและ
และปฏิบัติตามประกาศ การจัดการอุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เป็นการป้องกันและ
ลดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

51,700
(-)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสัมมนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรม
กับมหาวิทยาลัยนัมโซล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
- เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนาออนไลน์
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมนักศึกษา
ก่อนออกสหกิจศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมทักษะก่อนออก
สหกิจศึกษำ
โครงการออกแบบและจัดสร้างยานยนต์เพื่อ
เข้าร่วมแข่งขัน "โครงการวิจัย ออกแบบและ
พัฒนายานยนต์ (TSAE Auto Challenge 2021)"
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
7,836

-

วิทยาลัยนานาชาติ

100
4.56

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
1,200

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

1

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนออก
สหกิจศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำกรรม
บริกำร เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร
✓ จำนวน 130 คน

-

เล่ม

1

-

-

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษำ
ให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 ในรูปแบบออนไลน์
✓ มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 77 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
✓ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 100

-

1

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ปัญหา/อุปสรรค

30,000
(-)

3.51

โครงกำร

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ตั้งไว้
ใช้จริง

ระดับ

ร้อยละ
90
คะแนนเฉลี่ย 3.51

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

- ดำเนินกำรโครงกำรออกแบบและจัดสร้ำงยำนยนต์เพื่อเข้ำร่วม
แข่งขัน "โครงกำรวิจัย ออกแบบและพัฒนำยำนยนต์ (TSAE Auto
Challenge 2021)" ระหว่ำงวันที่ 19 ต.ค. 63 - 25 เม.ย. 64
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 49 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 60 คน
81.66 ✓ คิดเป็นร้อยละ 81.66 ทำให้ได้รถฟอร์มูลำวันเพื่อเข้ำร่วมประกวด
3.78 ✓

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 49,537

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของโรค และเทคโนโลยี
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ทำให้มีกำรงดจัดงำน
โครงกำรวิจัย ออกแบบฯ

โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

90
 80

การบรรลุ (✓/×)

คน
ร้อยละ

เป้าหมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการเสริมความรู้ทางด้านมาตรฐาน ISO
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของนักศึกษำที่สอบวัดผลตำมเกณฑ์
ของ สมอ. และได้รับเกียรติบัตรรับรองกำรผ่ำน
กำรอบรม
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

90
100

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรเสริมควำมรู้ทำงด้ำนมำตรฐำน ISO ระหว่ำง
วันที่ 25 - 27 มี.ค. 64 มีนักศึกษำสำขำวิชำ CIPE และนักศึกษำ
✓ สำขำวิชำ ETAM เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 90 คน โดยนักศึกษำทุกคน
✓ ได้ผ่ำนกำรสอบวัดผลตำมเกณฑ์ของ สมอ. และได้รับเกียรติบัตร
รับรองกำรผ่ำนกำรอบรม คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.42

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.42

✓

ร้อยละ
80
102

3.51
คะแนนเฉลี่ย
4.63

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัย
ในโรงงำนอุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 64 มีนักศึกษำชั้นปีที่ 3
เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 102 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 100 คน
✓ คิดเป็นร้อยละ 102 โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
✓ โครงกำรเท่ำกับ 4.63

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

38,800
36,680

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
20,000

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสากลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะ
- มีบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
คณะวิทยาศาสตร์
ทางวิชาชีพด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในห้องปฏิบัติกำร ซึ่งจัดโดย มจธ. ร่วมกับ สวทช. จำนวน 10 คน
ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงกำร
ได้แก่
- จำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมอบรม
คน
7
10 ✓ 1. อำจำรย์ ดร.ชัชวำล สิงหะพล
2. อำจำรย์ ดร.วนำรัตน์ ภำคีนุยะ
3. อำจำรย์ ดร.ศรัณยำ เศรษฐธนนันท์
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร คงเรือง
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์
6. นำงสำวจริญญำ ถำบัวรี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรำวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์
8. อำจำรย์ ดร.ฤชำ ทับทิมใหม่
9. นำงสำวสุนทรี คำก้อนแก้ว
10. นำงสำวอรณิชำ จิรประเสริฐวงศ์
กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้เข้ำรับกำรอบรม

ร้อยละ

100

100

- คณะมีอำจำรย์เข้ำร่วมกำรอบรม จำนวน 22 คน จำกอำจำรย์
ทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งกำรอบรมในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ส่วนใหญ่จะเป็นกำรอบรมแบบออนไลน์ เนื่องจำก
✓ อยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จึงมียอดค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเพียง 8,498 บำท

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง 8,948
(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

โครงการสัมมนาภาควิชาภาษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการพัฒนาผู้สอน/การเรียนการสอน
เพื่อความเป็นสากลของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรโรงเรียนเตรียมฯ ที่เข้ำรับ
กำรอบรม
โครงการสัมมนาภาควิชาสถาปัตยกรรมพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) การเตรียมความพร้อม
หลักสูตร Non Degree และความเป็นสากล
(Internationlization)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
- เอกสำรสรุปแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ภำควิชำ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ

80

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- กำรจัดสัมมนำในหัวข้อที่เกี่ยวกับกำรจัดทำข้อสอบวัดมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษมีควำมซับซ้อน ภำควิชำจึงไม่สะดวกจัดสัมมนำใน
× รูปแบบออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งรูปแบบกำรจัดโครงกำร
× สัมมนำต้องมีกำรแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อทดลองออกข้อสอบตำมหัวข้อ
กำรสัมมนำ ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อไวรัสที่อำจส่งผลเสียต่อ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ในคณะได้

ตั้งไว้ 135,000
ใช้จริง
(-)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กำรวิเครำะห์และ
จัดทำ ELO หลักสูตรโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศำสตร์ ไทย - เยอรมัน
จำนวน 2 วัน คือ ในวันที่ 1 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุมปำล์มเพชร ชั้น 3
อำคำร 63 และวันที่ 1 มิ.ย. 64 ผ่ำนระบบ Microsoft Teams
87.50 ✓ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 35 คน จำกบุคลำกรทั้งหมด 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.50

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 23,800

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรสัมมนำภำควิชำสถำปัตยกรรมพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
กำรเตรียมควำมพร้อมหลักสูตร Non Degree และควำมเป็นสำกล
(Internationlization) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 ณ ห้อง Crystal Symphony
ชั้น 4 อำคำร 41 และระหว่ำงวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 63 ณ Cape Dara
Resort Pattaya จ.ชลบุรี มีบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 22 คน
✓ จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 129 ทำให้บุคลำกรของ
✓ ภำควิชำมีควำมเข้ำใจและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills)
และเตรียมพร้อมกำรทำหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non Degree)

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 189,500

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

-

คน
ระดับ

17
3.51

22
4.19

เล่ม

1

1

✓

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ คณะศิลปศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของ
ประยุกต์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

(COVID-19)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Outcome Based
Education สาหรับผู้สอน (การจัดทาคาอธิบาย
รายวิชา)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

15
3.51

15
4.59

เล่ม

1

1

เป้าหมาย

คน
ระดับ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "สรุปผลกำร
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน 2 หลักสูตรของ
ภำควิชำเทคโนโลยีศิลปอุตสำหกรรม เพื่อสนองยุทธศำสตร์ มจพ.
ระยะ 20 ปี" เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 ณ คณะสถำปัตยกรรมและกำร
ออกแบบ และระหว่ำงวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 63 ณ จ.เพชรบุรี มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร จำนวน 15 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 15 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 100
✓

หน่วยนับ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สรุปผล
การทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียน
การสอน 2 หลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรมเพื่อสนองยุทธศาสตร์ มจพ.
ระยะ 20 ปี"
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
- เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรสัมมนำ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ร้อยละ
80
100
คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.22

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 130,000
ใช้จริง 121,763

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

✓
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Outcome Based
Education สำหรับผู้สอน (กำรจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ)
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64 โดยบุคลำกรสำยวิชำกำรทุกท่ำนเข้ำร่วมกำร
อบรมคิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
✓ เท่ำกับ 4.22
✓

15,000
5,400

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชน และเกิดการบูรณาการการเรียนรู้คู่กับการทางานในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ 11 ส่งเสริมให้ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ กลยุทธ์ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจนกาหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ
โครงการ Project day
- ดำเนินกำรจัดโครงกำร Engineering Pitching day
ตัวชี้วัดโครงกำร
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 64 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 200 คน (34 ทีม)
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คน
50
200 ✓ เป็นกำรประกวดผลงำนนวัตกรรม ได้แก่
นวัตกรรมทำงด้ำน COVID-19
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำว่ำมีกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัยหรือบริกำรวิชำกำร

หลักสูตร

4

7

- ส่วนงำนมีหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำว่ำมีกำรบูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนกับงำนวิจัยหรือบริกำรวิชำกำร จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
✓ 1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติประยุกต์
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติธุรกิจกำรประกันภัย
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสถิติประยุกต์
4. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสถิติประยุกต์
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ทำงอำหำร
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำชีวกำรแพทย์

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
60,000

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
หรืองานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำว่ำมีกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัยหรือกำรบริกำรวิชำกำร
ในรอบปี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำว่ำมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
กับงำนวิจัยหรือกำรบริกำรวิชำกำร จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
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แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

1. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
✓ อุตสำหกรรม (IM) บูรณำกำรรำยวิชำ โครงงำนพิเศษสหกิจกับ
งำนวิจัย เรื่อง "กำรหำเวลำมำตรฐำนสำหรับกำรผลิตแชมพู
อำบน้ำสุนัข"
2. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยมีกำรระบุรำยวิชำ Internet of Things
(060223234) ซึ่งได้มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัย
เรื่อง “ระบบวัดควำมชื้นข้ำวเปลือกด้วยอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง"
(สัญญำเลขที่ KMUTNB-63-NEW-22)
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยมีกำรระบุรำยวิชำ 060213509 ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) ที่มีกำรเรียนกำรสอนในช่วงภำคฤดูร้อน โดยนำมำ
ประยุกต์กับงำนวิจัย เรื่อง กำรวิเครำะห์คุณลักษณะนักศึกษำ
แรกเข้ำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลซึ่งนำมำใช้เป็นตัวอย่ำง
กรณีศึกษำในกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์มำใช้ในกำรศึกษำ
และให้นักศึกษำนำข้อมูลที่ได้มำเรียนรู้ด้วยขั้นตอนกำรเรียนรู้
ของเครื่องจักร
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
และบริหำรงำนก่อสร้ำง (หลักสูตรปรับปรุง 2560) เช่น รำยวิชำ
060323105 วัสดุก่อสร้ำงและกำรทดสอบ (ConstructionMaterials
and Testing) โดยได้นำมำบูรณำกำรกับงำนบริกำรวิชำกำรตำม
โครงกำรบริกำรวิชำกำรลักษณะพิเศษ (งำนกำรค้ำ) ประเภทกำร
ตรวจสอบ ทดสอบวัสดุ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
การจัดการอุตสาหกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
หรืองานบริการวิชาการ
- ต่อ -

5. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร ระบุรำยวิชำโครงงำนวิศวกรรมเกษตร 1, 2
ซึ่งได้นำมำบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัย เรื่อง
"กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจมูกข้ำวไรซ์เบอร์รี่เสริมแก่นตะวัน"

โครงการส่งเสริมในที่ประชุมส่วนงานวิชาการ
ในเรื่องการเรียนการสอนงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำว่ำมีกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัยหรือบริกำรวิชำกำร

- มีหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำว่ำมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับ
งำนวิจัยหรือบริกำรวิชำกำร จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรเชื่อม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
✓ 3. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องจักรกล
4. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลีเมอร์
5. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- มีวิชำที่บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัย จำนวน 9 รำยวิชำ
ดังนี้
1. เรื่องคัดเฉพำะทำงด้ำนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
✓ 2. กำรแปรรูปทำงอำหำร 1
3. กำรแปรรูปทำงอำหำร 2
4. เทคโนโลยีกำรแปรรูปทำงอุตสำหกรรมเกษตร 1
5. เทคโนโลยีกำรแปรรูปทำงอุตสำหกรรมเกษตร 2
6. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 1
7. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 2
8. โครงงำนพิเศษ
9. เทคนิคกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอน
กับงานวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
กับงำนวิจัยหรือบริกำรวิชำกำร

หลักสูตร

รำยวิชำ

5

2

5

9

โครงการเรียนรู้ร่วมวิจัยอุตสาหกรรม
(Work Integrated Research, WiR)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร WiR

โครงการอบรมนักศึกษาหลักสูตรบรรยายพิเศษ
จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม
(6 ชม./วิชา)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรบรรยำยพิเศษจำกผู้เชี่ยวชำญ
จำกภำคอุตสำหกรรม

โครงการศึกษาดูงานหรือบูรณาการการเรียน
การสอนกับภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำในหลักสูตรที่พำนักศึกษำ
เข้ำศึกษำดูงำนหรือบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
กับภำคอุตสำหกรรม

คน

หลักสูตร

รำยวิชำ

2

3

2

11

1

1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรเรียนรู้ร่วมวิจัยอุตสำหกรรม จำนวน 6 คน
นักศึกษำ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยมีบริษัทให้ควำมร่วมมือ
เข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้
✓ 1. บริษัท Acme International (Thailand) Limited
2. บริษัท เค.บี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
3. บริษัท โนวำ กรีน เพำเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด
4. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
5,885

- ในรำยวิชำ 090245001 Industrial Research Methodology
ซึ่งมี ผศ.ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์ เป็นอำจำรย์ประจำวิชำ ได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชำญจำกภำคอุตสำหกรรม มำบรรยำยในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้
* หัวข้อ "Intelligent Management of Systems through
× Computational Self-awareness" โดย Mr.Bryan Donyanavard
จำก San Diego Stafe University เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64
* หัวข้อ "Quantum Computing & Quantum Machine Learning"
โดย Mr.Jirawat Tangpanitanon จำก Quantum Technology
Foundation เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 64

ตั้งไว้
ใช้จริง

80,000
7,200

- มีรำยวิชำในหลักสูตรที่พำนักศึกษำเข้ำศึกษำดูงำนหรือบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนกับภำคอุตสำหกรรม จำนวน 1 รำยวิชำ ได้แก่
รำยวิชำ 060513106 กำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยจัดโครงกำร
× ฝึกภำคสนำมนอกสถำนที่ ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ จ.ปรำจีนบุรี
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63 งบประมำณที่ใช้ จำนวน 1,560 บำท

ตั้งไว้
ใช้จริง

(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

70,000
1,560

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

- จำกสถำนกำรณ์กำร บัณฑิตวิทยาลัย
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ วิศวกรรมศาสตร์

ไวรัสโคโรนำ 2019
นานาชาติสิรินธร
(COVID-19) ทำให้
ไทย - เยอรมัน
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม
ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

โครงการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการ SciEE Research Day
ประจาปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

5
คะแนนเฉลี่ย 3.51

สถำนประกอบกำร

1
4.25

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำนในภำคอุตสำหกรรม
ระหว่ำงวันที่ 1 ธ.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 โดยเข้ำศึกษำดูงำน
ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยำกรมนุษย์เพื่ออุตสำหกรรม
× เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 2,500,000
ใช้จริง 7,530

✓

- ดำเนินกำรจัดโครงกำร SciEE Research Day ประจำปีกำรศึกษำ
2563 แบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ 21 - 28 พ.ค. 64 มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร จำนวน 121 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ
80 93.08 ✓ ร้อยละ 93.08 โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย  3.51 3.67 ✓ เท่ำกับ 3.67

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- โรงงำน/บริษัท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปิดรับกำรเข้ำศึกษำดูงำน และเทคโนโลยี
ณ สถำนที่ตั้ง เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019
-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการทางานร่วมกันของกลุ่มอาจารย์ในงานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
กิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณาการงานวิจัยพัฒนา
- มีนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 23 คน ดังนี้
ตั้งไว้ 2,150,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.
นำงสำวปวรำ
กุ
ศ
ลสกุ
ล
(นั
ก
วิ
จ
ั
ย
หน้
า
ใหม่
)
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนอง
ใช้จริง 1,950,000
2. ดร.ละอองดำว เตชะวิญญูธรรม (นักวิจัยหน้าใหม่)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. ดร.ภำสุระ อังกุลำนนท์ (นักวิจัยหน้าใหม่)
ตัวชี้วัดโครงกำร
4. อำจำรย์พชร จุ้ยพลอย (นักวิจัยหน้าใหม่)
- จำนวนนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
1) นักวิจัยทั้งหมดของคณะฯ ทั้งสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุนวิชำกำร
2) นักวิจัยหน้ำใหม่

คน

17

23

คน

3

4

✓ 5. ผศ.ดร.นพรัตน์ สีม่วง
6. ผศ.ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมำน
✓ 7. ผศ.ดร.แสนสด พำนิช
8. รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
9. ผศ.ดร.สุพัฒน์ เอี่ยมสุภำพงษ์
10. ผศ.ดร.นพดล ฉำบแก้ว
11. ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
12. ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์
13. รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต
14. ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล
15. รศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
16. ผศ.ดร.นที ทองอุ่น
17. ดร.สำธิต มังคลำจำรย์
18. รศ.ดร.อนุชำ หิรัญวัฒน์
19. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ
20. ผศ.ดร.วัลลภ หำญณรงค์ชัย
21. ผศ.ดร.บำรมี ปัทมพรหม

กิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณาการงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ต่อ -

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

22. รศ.ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล
23. ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศำลภำณุมำศ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ตารา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากแหล่งทุน
ภายในส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงกำร

9

13

- คณะได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัย ตำรำ
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จำกแหล่งทุนภำยในส่วนงำน คือ
ทุนสนับสนุนกำรวิจัย คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ประจำปี
พ.ศ. 2564 จำนวน 13 โครงกำร งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน
✓ 530,000 บำท มีกำรลงนำมทำสัญญำรับทุน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64
เวลำ 12.00 น. ณ ห้องประชุม 208 อำคำร 52 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ดังนี้
ประเภทฮำร์ดแวร์ จำนวน 7 โครงกำร ได้แก่
ภำควิชำครุศำสตร์เครื่องกล จำนวน 4 โครงกำร
1. เรือ่ ง ผลกำรใช้ชุดสำธิตกำรควบคุมควำมเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง

แบบอัตโนมัติ ร่วมกับรูปแบบกำรเรียนรู้ MIAP งบประมำณที่ใช้ไป
จำนวน 50,000 บำท
2. เรื่อง กำรทดลองหำประสิทธิภำพกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกแหล่ง
ควำมร้อนอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรเครื่องต้นกำลังซึ่งใช้สำรอินทรีย์
เป็นสำรทำงำน งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 50,000 บำท
3. เรื่อง อิทธิพลตัวแปรกำรเชื่อมเลเซอร์ต่อควำมแข็งแรงดึงของรอยต่อ
ชนเหล็กคำร์บอนรีดเย็น JIS-G3141SPCC งบประมำณที่ใช้ไป
จำนวน 50,000 บำท
4. เรื่อง กำรพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำนหล่อในแบบหล่อทรำย :
กรรมวิธีกำรผลิต งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 50,000 บำท

ตั้งไว้ 800,000
ใช้จริง 530,000

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ตารา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากแหล่งทุน
ภายในส่วนงาน
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ จำนวน 3 โครงกำร
5. เรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรสอนแบบบรรยำย เรื่อง วงจรไฟฟ้ำพื้นฐำน
ประกอบกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนแบบจุลภำคของนักศึกษำวิชำชีพ
ครูช่ำง งบประมำณที่ใช้ไปจำนวน 50,000 บำท
6. เรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง หลักกำรเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ำของโรงต้นกำลังกังหันน้ำ สำหรับนักศึกษำวิชำชีพครูทำงครุศำสตร์
วิศวกรรม งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 50,000 บำท
7. เรื่อง กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ MIAP Model
ร่วมกับเทคนิคกำรโค้ชสำหรับกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 50,000 บำท
ประเภทซอฟต์แวร์ จำนวน 6 โครงกำร ได้แก่
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ จำนวน 3 โครงกำร
1. เรือ่ ง กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบใช้แผนผังทำงควำมคิด
ที่มีตอ่ ทักษะกำรคำนวณทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรม

งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 30,000 บำท
2. เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้แบบดิจิทัลคอนเทนต์เป็นฐำน
เพื่อส่งเสริมทักษะกำรสอนครูช่ำงไฟฟ้ำ งบประมำณที่ใช้ไป
จำนวน 30,000 บำท
3. เรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้แบบจิตตปัญญำศึกษำผสมผสำนกำรเรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรพัฒนำหลักสูตร
งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 30,000 บำท
ภำควิชำครุศำสตร์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ จำนวน 1 โครงกำร
4. เรื่อง กำรออกแบบส่วนต่อประสำนผู้ใช้หลำยรูปแบบบนเทคโนโลยี
ดิจิทัลในยุคสังคมผู้สูงอำยุ งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 30,000 บำท
ภำควิชำบริหำรเทคนิคศึกษำ จำนวน 1 โครงกำร
5. เรื่อง กำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของนักศึกษำที่มีต่อกำรให้
บริกำรของภำควิชำบริหำรเทคนิคศึกษำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 30,000 บำท
สำนักงำนคณบดี จำนวน 1 โครงกำร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ตารา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากแหล่งทุน
ภายในส่วนงาน
- ต่อ -

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกแหล่งทุนภำยในมหำวิทยำลัย

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

6. เรื่อง ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของคณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่
สำยสนับสนุนวิชำกำร ในงำนวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
งบประมำณที่ใช้ไป จำนวน 30,000 บำท

โครงกำร

30

32

- มีโครงกำรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยในมหำวิทยำลัย
จำนวน 32 โครงกำร ได้แก่
1. ขั้นตอนวิธีจุดตรึงรูปแบบใหม่สำหรับกำรแก้ไขปัญหำควำมเป็น
✓ ไปได้นูน
2. คำตอบแม่นตรงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรสำหรับสมกำรเชิง
อนุพันธ์ย่อยโดยใช้วิธีสมกำรช่วย
3. กำรระบุตัวตนเชิงชีวมิติโดยกำรรู้จำกิจกรรมของมนุษย์จำกเซนเซอร์
บนอุปกรณ์สวมใส่โดยวิธีกำรเรียนรู้เชิงลึก
4. ผลเฉลยเชิงวิเครำะห์สำหรับตัวแบบเชิงเศษส่วนแบบคอนฟอร์เมเบิล
ของกำรเจริญเติบโตของเนื้องอกโดยใช้วิธีอนุกรมกำลังตกค้ำง
5. กำรจำลองทำงคณิตศำสตร์เพื่อแสดงประสิทธิภำพเซลล์พลังงำน
ของกลูโคส โดยผ่ำนสมกำรกำรแพร่อนุพันธ์ย่อยอันดับเศษส่วน
6. กำรพัฒนำระบบกักเก็บสำรสกัดมะหำดและกำรประเมินคุณสมบัติ
เบื้องต้นในกำรนำไปประยุกต์ใช้ทำงเครื่องสำอำง
7. กำรศึกษำกระบวนกำรเปลี่ยนเฟสของซิโตรยิปซัมโดยกำรนำ
น้ำเกลือกลับมำใช้ซ้ำ
8. กำรพัฒนำตัวเร่งปฏิกิริยำ Ni/ZrO2 สำหรับกระบวนกำรดรำย
รีฟอร์มมิงมีเทน

ตั้งไว้ 3,500,000
ใช้จริง 3,180,000

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

9. กำรออกแบบหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยำสำหรับกระบวนกำรผลิตน้ำมัน
ดีเซลชีวภำพสังเครำะห์จำกน้ำมันปำล์มดิบ
10. องค์ประกอบทำงเคมีและควำมเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งจำกลำต้น
มะดัน
11. ผลของตำลโตนด (Borassus flabellifer Linn.) ที่มีต่อคุณภำพ
และกำรยอมรับทำงประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่
12. สภำวะแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเพำะเลี้ยงเส้นใยเห็ดกระถิน
พิมำนและกำรผลิตสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ
13. กำรศึกษำสภำวะกำรเตรียมเบื้องต้นที่เหมำะสมสำหรับกำรผลิต
ไวน์ข้ำว
14. กำรลดคำร์โบฟูรำนตกค้ำงในผักด้วยแคลเซียมคลอไรด์ชนิดเม็ด
15. กำรแยกสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกดอกเห็ดกินได้ท้องถิ่น
ด้วยวิธีกำรแบ่งชั้นแบบสำมส่วน
16. กำรวิเครำะห์หน้ำที่ของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนแบบกิ่งโดยใช้
ชีวสำรสนเทศศำสตร์
17. องค์ประกอบทำงพฤกษเคมี และประสิทธิภำพของสำรสกัดใบขลู่
ต่อฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเพื่อพัฒนำ
สูตรโลชั่นบำร์สมุนไพรจำกธรรมชำติ
18. ดิจิตอลไมโครฟลูอิดิกไมโครชิปร่วมด้วยเซ็นเซอร์ทำงเคมีไฟฟ้ำ
กรำฟีน ชนิด NH2-RGO
19. กำรปรับปรุงกำรขยำยสัญญำณรำมำนด้วยอนุภำคระดับนำโน
ของทองและเงินบนพื้นผิวแผ่นโลหะขยำยสัญญำณรำมำน
20. กำรเตรียมฟิล์มบำงยืดหยุ่นโดยกำรผสมระหว่ำง PDMS และ
TiO2 เพื่อประยุกต์ใช้ด้ำนกำรทำควำมสะอำดพื้นผิวตนเอง
21. เสื้อประคบร้อนและนวดเต้ำนมด้วยเทคนิคกำรสั่นแบบคลื่น
หมุนวนสำหรับเร่งกำรหลั่งน้ำนมของแม่หลังคลอด
22. กำรประยุกต์กำรค้นหำแบบสำรวจสำหรับกำรเรียนด้วยตนเอง

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

23. กำรสืบค้นข้อมูลโบรำณวัตถุด้วยภำพโดยใช้โครงข่ำยประสำทเทียม
แบบลึก
24. กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์สำหรับกำรแจกแจงควำมยำว
เอนเอียงอินเวอร์สเกำส์เซียนที่มีกำรปรับเปลี่ยนพำรำมิเตอร์ใหม่
25. ช่วงควำมเชื่อมั่นเบย์สำหรับสัมประสิทธิ์กำรแปรผันของกำร
แจกแจงแบบล็อกนอร์มอล
26. วิธีสมกำรปริพันธ์เชิงตัวเลขของควำมยำวรันเฉลี่ยบนแผนภูมิ
ควบคุม EWMA สำหรับกระบวนกำรค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อมีตัวแปร
ภำยนอก
27. กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงค่ำเฉลี่ย
ของกระบวนกำรด้วยแผนภูมิควบคุม MEWMA และ MEWMA - Signed
28. รูปแบบและแนวโน้มของกำรเกิดโรคโควิด 19 ในประเทศไทย
โดยใช้กำรถดถอยผสมเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป
29. กำรประเมินประสิทธิภำพของควำมยำวรันเฉลี่ยบนแผนภูมิควบคุม
Modified EWMA เพื่อตรวจจับค่ำสังเกตจำกกำรแจกแจงต่อเนื่อง
30. ตระกูลของตัวประมำณแบบรวมที่เป็นทำงเลือกใหม่สำหรับกำร
ประมำณค่ำเฉลี่ยประชำกร ในประชำกรที่มีจำนวนจำกัด
31. กำรวิเครำะห์อภิมำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสัมผัสมลพิษทำง
อำกำศและโรคหลอดเลือดสมอง
32. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้คุณค่ำของงำนกับประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงด้ำนกำรเงินและบัญชีใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมทุนวิจัยของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยของบุคลำกร ที่ได้รับทุน
สนับสนุนภำยในส่วนงำน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีโครงกำรวิจัยของบุคลำกรที่ได้รับทุนสนับสนุนภำยในส่วนงำน
จำนวน 9 โครงกำร ดังนี้
โครงกำร

5

9

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติกำรประจำปี
✓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขต
ปรำจีนบุรี ของคุณเบญจมำศ สีทำ ทุนโครงกำรวิจัย R2R
ทุนวิจัย จำนวน 30,000 บำท
2. ชุดรำงจับยึดขำแขวนโปรเจคเตอร์แบบปรับระยะ
ของนำยกฤษณ์ เผือกงำม และนำยไกรมิตร พงษ์นิยะกูล
ทุนวิจัยรุ่นใหม่ 2564 จำนวน 50,000 บำท
3. กำรพัฒนำแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ของกำรอบแห้ง
ชำกลีบดอกลีลำวดี ของ อ.สุพร หนูคง ทุนวิจัยต่อยอดของ
คณะ 2564 จำนวน 20,000 บำท
4. กำรศึกษำสมบัติทำงกลและสมบัติทำงกำยของกระดำษจำก
เส้นใยเปลือกหน่อไม้ผสมเปลือกข้ำวโพด ของนำยมนตรี ขำวสุข
(80%) และ ผศ.ดร.ธณัฏฐ์ยศ สมใจ (20%) ทุนวิจัยต่อยอด
ของคณะ 2564 จำนวน 20,000 บำท
5. กำรวิเครำะห์คุณลักษณะนักศึกษำแรกเข้ำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ในสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูล ของ ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ ทุนวิจัย
ต่อยอด 2564 จำนวน 20,000 บำท
6. กำรพัฒนำระบบให้คำปรึกษำแพทย์ออนไลน์ โดยอำศัย
คลำวด์ไฟสตอร์และฐำนข้อมูลเรียลไทม์ ของ ผศ.ดร.ขนิษฐำ นำมี
ทุนวิจัยต่อยอด 2564 จำนวน 20,000 บำท
7. กำรพัฒนำเครื่องสไลด์กล้วยน้ำว้ำ ของ รศ.ดร.นิพนธ์
ภูวเกียรติกำจร (60%) และ รศ.ดร.ธัญญำ ปรเมษฐำนุวัฒน์ (40%)
ทุนวิจัยเฉพำะทำง 2564 จำนวน 120,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 440,000
ใช้จริง 500,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมทุนวิจัยของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน
- ต่อ -

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขอ
ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับทุนวิจัย

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุน
ในกำรทำวิจัยจำกภำยในมหำวิทยำลัย

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

8. วัสดุคอมพอสิตย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพจำกพอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยผักตบชวำ ของ ผศ.ดร.จักรพันธ์
เงำทอง (60%) และ อ.ดร.นฤมล สัมฤทธิ์ (40%) ทุนวิจัย
เฉพำะทำง 2564 จำนวน 120,000 บำท
9. กำรพัฒนำเครื่องตัดชิ้นตำอ้อยสองทิศทำง ของ รศ.ดร.นิพนธ์
ภูวเกียรติกำจร ทุนวิจัยนวัตกรรม 2564 จำนวน 100,000 บำท
ในส่วนของงบประมำณที่ใช้จริงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หมำยรวมถึง งบประมำณที่นักวิจัยได้มีกำรขอเบิกเงินตำมงวด
ระยะเวลำที่มีกำรปิดงำนวิจัยจนถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำร

1

-

- คณะมีกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรของคณะขอทุนวิจัยภำยใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งทำง website, line, e-mail และ
facebook ฯลฯ แต่เนื่องจำกอำจำรย์หลำยท่ำนได้รับกำรสนับสนุน
× ทุนวิจัยจำกหน่วยงำนของภำครัฐและภำคเอกชนจำกภำยนอกแล้ว
ทำให้ไม่สะดวกในกำรขอทุนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย
ตั้งไว้ 6,954,700
ใช้จริง 6,287,148

โครงกำร

30

30

✓ - มีโครงกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรทำวิจัยจำกภำยใน
มหำวิทยำลัย จำนวน 30 โครงกำร ได้แก่
1. เรื่อง กำรเชื่อมโลหะต่ำงชนิดระหว่ำง ASTM B463 กับ ASTM A516
และ ASTM A283 ด้วยกระบวนกำรเชื่อมไฟฟ้ำด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
2. เรื่อง กำรเตรียมวัสดุดูดซับเสียงและฉนวนกันควำมร้อนจำกวัสดุ
คอมโพสิตโพลิยูริเทน
3. เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มฝน-ช่วงเวลำกำรตก-ควำมถี่
ในแต่ละภูมิภำคของประเทศไทย

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

4. เรื่อง กำรพัฒนำฉนวนกันควำมร้อนแผ่นฝ้ำเพดำนจำกใยไม้ผสม
ผงยิปซัม
5. เรื่อง ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงสัณฐำนวิทยำทีมีผลต่อสมบัติ
เชิงกลของชั้นวัสดุซ่อมแซมตัวเองของถังน้ำมันซ่อมแซมตัวเองโดยกำร
เติมสำรเสริมแรงนำโนเซลลูโลส
6. เรื่อง กำรศึกษำเปรียบเทียบและกำรจำลองของระบบสะสมและ
จ่ำยพลังงำนสำหรับอำกำศยำนไร้คนขับ
7. เรื่อง กำรออกแบบและสร้ำงเครื่องปรับปรุงคุณภำพผิวเกจบล็อก
8. เรื่อง กำรแก้ปัญหำกำรจัดเส้นทำงขนส่งที่มีหลำยข้อจำกัดด้วยวิธี
เมต้ำฮิวริสติกจำกแรงบันดำลใจจำกธรรมชำติ
9. เรื่อง ผลกระทบของเอทำนอลต่ออนุภำคไอเสียในเครื่องยนต์
จุดระเบิดด้วยกำรอัดที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมไบโอดีเซล
10. เรื่อง กำรพัฒนำฉนวนกันควำมร้อนแผ่นฝ้ำเพดำนจำกใยไม้ผสม
ผงยิปซัม
11. เรื่อง กำรศึกษำผลกระทบของอุณหภูมิผิวหน้ำแม่พิมพ์ที่ส่งผลกำร
เรียงตัวของเส้นใยไฟเบอร์และคุณภำพผิวชิ้นงำนสำหรับ PA6
ในกระบวนกำรฉีดพลำสติกด้วยเทคนิคร้อนและเย็นแบบรวดเร็ว
12. เรื่อง กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรหน่วยพัสดุ
วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
13. เรื่อง กำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยคิวอำร์โค้ด
(QR code)
14. เรือ่ ง กำรเพิ่มอัตรำกำรถ่ำยเทควำมร้อนและกำรวิเครำะห์สมรรถนะ
เชิงควำมร้อนในท่อแลกเปลี่ยนควำมร้อนด้วยวิธีพำสซีฟ : กำรทำนำย
ตัวเลข
15. เรื่อง ปัญหำค่ำขอบของสมกำรฮิวเฟอร์ควอตัมเศษส่วน
16. เรื่อง Zero-Inflated Waring Regression and Its applications
in Industries

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

17. เรื่อง กำรปรับปรุงกำลังรับน้ำหนักของคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสม
ของมวลรวมจำกกำรย่อยเศษคอนกรีตและอิฐมอญด้วยกำรโอบรัด
ด้วยเส้นใยแก้วรำคำถูก
18. เรื่อง กำรออกแบบแม่พิมพ์ในกระบวนกำรตัดโลหะแผ่นขอบเรียบ
สำหรับโลหะแผ่นหนำ
19. เรื่อง กำรตรวจสอบระบุขนำดในภำพฉำยด้วยวิธีกำรประมวลผล
ภำพดิจิทัล
20. เรื่อง กำรออกแบบระบบทำงเข้ำของชิ้นงำนหล่ออลูมิเนียม
ด้วยกระสวนชนิด แบบหน้ำผ้ำรำบ
21. เรื่อง กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อชิ้นงำนอลูมิเนียมในงำนหล่อทรำย
ด้วยโปรแกรมวิเครำะห์กำรไหล
22. เรื่อง กำรพัฒนำวิธี HLLC แบบเสถียร
23. เรื่อง เว็บไซต์กำรจัดกำรฐำนข้อมูลภำควิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี
กำรผลิตและสำรสนเทศ
24. เรื่อง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
25. เรื่อง กำรปรับปรุงควำมต้ำนทำนกำรกัดกร่อนของงำนเชื่อม
เหล็กกล้ำไร้สนิมด้วยกระบวนกำรออกซิเดชัน
26. เรื่อง กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพกำรนอนหลับของ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยสำยสุขภำพและสำยอำชีพ
27. เรื่อง กำรอบแห้งมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้กำรแผ่รังสีอินฟรำเรดไกล
ร่วมกับอำกำศร้อน
28. เรื่อง กำรออกแบบและสร้ำงชุดผลิตไฟฟ้ำพลังงำนน้ำพุร้อนที่มี
อุณหภูมิน้ำร้อนต่ำกว่ำจุดเดือด
29. เรื่อง กำรพัฒนำฟิล์มสื่อควำมร้อนทำงชีวภำพร่วมกับแหล่งจ่ำย
ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบเชิงเส้น
30. เรื่อง กำรออกแบบฟังก์ชันของรถอเนกประสงค์ให้เป็นโมดูล

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน

โครงกำร

6

- จำนวนงบประมำณที่ใช้เพื่อกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัยที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอก
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่อยู่บนฐำนข้อมูลนำนำชำติ
(SCOPUS)

ล้ำนบำท

10

บทควำม

30

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

โดยเทคนิคกำรตัดสินใจทำงตรีโกณมิติและฟังก์ชันกำรออกแบบ
10 ✓ - มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย
ทั้งภำครัฐและเอกชน จำนวน 10 โครงกำร ได้แก่
1. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิภำยในรำงต้มลูกชิ้น
(บริษัท เอสพีเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด)
2. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิภำยในห้องเย็นและส่งสัญญำณ
ด้วย IOT Gateway (บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด)
3. ระบบควบคุมวำล์ว LPG แบบอัตโนมัติในอุตสำหกรรมปลำแผ่น
ทอดกรอบ (บริษัท เจริญชัยสมุทร อินเตอร์ฟู้ด จำกัด)
4. เครื่องร่อนสิ่งปนเปื้อนในปลำแผ่น (บริษัท เจริญชัยสมุทร
อินเตอร์ฟู้ด จำกัด)
5. ระบบบรรจุน้ำปลำแบบควบคุมน้ำหนักอัตโนมัติ
(ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำปลำแสงไทย)
6. ระบบติดตำมกำรใช้พลังงำนในอุตสำหกรรมกำรพิมพ์
(บริษัท รอยัล เปเปอร์ จำกัด)
7. ระบบกำรจัดกำรพลังงำนอัจฉริยะ (บริษัท ชื้อฮะฮวด
อุตสำหกรรม จำกัด)
8. ระบบติดตำมและแจ้งเตือนอุณหภูมิน้ำมัน (บริษัท เอสทีดับบลิว
กรุ๊ป จำกัด)
9. ระบบกำรจัดกำรลำดับกำรทำงำน (ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจเจ อิเล็คทริค)
10. ตู้อบฆ่ำเชื้อหน้ำกำก N95 (รพ.สต. แหลมใหญ่)
23.58 ✓ - งบประมาณที่ใช้เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 23,580,000 บาท
30 ✓ - มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่บน
ฐำนข้อมูลนำนำชำติ (SCOPUS) จำนวน 30 บทควำม ได้แก่
1. The Positive-Negative Binomial-Lindley Distribution and
its Applications

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. Thermal Performance Assessment in a Circular Tube
Fitted with Various Sizes of Modified V- Baffles: A Numerical
Investigation (Q2)
3. Numerical Assessment of Flow Pattern and Heat Transfer
Profile for The Round Tube Equipped with Different
Configurations of The Dual Inclined Baffle (Q1)
4. Engineering Project-Based Learning Using a Virtual
Laboratory and Mixed Reality to Enhance Engineering
and Innovation Skills (Q3)
5. Risk Analysis Using Failure Modes, Effects, and Criticality
Analysis for Transmission Network
6. Modification of Hardness Properties Characterizing Carbon
Steel American Society for Testing and Fomaterials in Carbon
Steel A36 Using Bagasse Ash from the Waste of Sugarcane
Industries (Q4)
7. Robust Control Design of arm Exoskeleton Based on
Sliding Mode Control Output Observer Based Fault Tolerant
Control of Mecanum Wheel Robot
8. Experimental investigation of stone drilling using water
jet generated by electromagnetic actuator (Q1)
9. Kamphaeng Saen Beef Cattle Identification Approach
Using Muzzle Print Image
12. Boundary Value Problems for psi-Hilfer Type Sequential
Fractional Differential Equations and inclusion with Integral
Multi-Point Boundary conditions
13. Trapezoidal and Midpoint Type Inequalities for Preinvex
x Functions via Quantum Calulus

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

14. Approximate Solution of an Extended Multi-Order
Boundary Value Problem by Implementing Two Numerical
Algorithms
15. An accuracy comparison of piecewise linear reconstruction
techniques for the characteristic finite volume method for
two-dimensional convection-diffusion equation e201900245
16. Heat Transfer Potentiality and Flow Behavior in a Square
Duct Fitted with Double-inclined Bafftes:A Numerical Analysis
17. Applications of Cattaneo–Christov fluxes on modelling
the boundary value problem of Prandtl fluid comprising
variable properties
18. Cationic waterborne polyurethane–chitosan based on
natural rubber as new green antimicrobial coating
19. Influence of pore morphologies on the mechanical and
tribo-electrical performance of polydimethylsiloxane sponge
fabricated via commercial seasoning templates
20. Confinement effects of glass FRP on circular concrete
columns made with crushed fired clay bricks as coarse
aggregates
21. Computational optimization for the deposition of
bioconvection thin Oldroyd-B nanofluid with entropy
generation
22. Boundary value problems for Hilfer type sequential
fractional differential equations and inclusions involving
Riemann–Stieltjes integral multi-strip boundary conditions
23. Nonlocal boundary value problems for ψ-Hilfer
fractional-order Langevin equations

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ต่อ -

- จำนวนครั้งที่บทควำมได้รับกำรอ้ำงอิงบน
ฐำนข้อมูลนำนำชำติ (SCOPUS)
- ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีผลงำน
ตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติบนฐำนข้อมูล (SCOPUS)
ต่อจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด
โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเงินทุนวิจัยที่มีกำรจัดสรรต่อปี
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ได้รับทุน

ครั้ง

100

371

ร้อยละ

5

6

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

24. An Indo-Pacific coral spawning database
25. Recycled LDPE/PETG blends and HDPE/PETG blends :
mechanical, thermal, and rheological properties
26. UV light triggered self-healing of green epoxy coatings
27. Bioenergy from dairy manure: technologies, challenges
and opportunities
28. Effect of coir fiber and inorganic filler hybridization on
Innegra fiber-reinforced epoxy polymer composites : physical
and mechanical properties
29. Numerical assessments of flow pattern and heat
transfer profile for the round tube equipped with different
configurations of the dual-inclined baffle
30. Removal of Methylene Blue Dye from Aqueous Solution
using PDADMAC Modified ZSM-5 Zeolite as a Novel Adsorbent
✓ - มีจำนวน Citation ที่ถูกอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล Scopus
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 371 ครั้ง
✓ - มีบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ตีพิมพ์บทควำม จำนวน 15 คน
จำกบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งสิ้น จำนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 6

- ส่วนงำนมีนักวิจัยที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนนักวิจัยทุนรุ่นใหม่
คณะอุตสำหกรรมเกษตร จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. อำจำรย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ได้รับงบประมำณจำกทุนวิจัย
บำท/ปี 40,000 40,000 ✓ คณะอุตสำหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
คะแนนเฉลี่ย 3.51 5.00 ✓ จำนวน 40,000 บำท ชื่องำนวิจัย "กำรศึกษำฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์กำรยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดสจำกผลมะระขี้นกต่ำงสำยพันธุ"์

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
40,000

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการทาวิจัยของบุคลากร

ทั้งภายในคณะและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณสนับสนุน

กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับทุนวิจัยภำยในคณะ

โครงกำร

โครงกำร

2

5

1

5

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณสนับสนุน จำนวน 1 โครงกำร
ได้แก่ โครงกำรวิจัยเรื่อง ควำมต้องกำรควำมคำดหวังและควำม
พึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ
× สหกิจศึกษำ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรค้ำ
โดยนำงสำวเปรมสิรี สุขปรีเปรม ได้รับงบประมำณสนับสนุน
จำนวน 60,000 บำท

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง 60,000

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

- ดำเนินกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยภำยในคณะ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงกำร โดยมีบุคลำกรภำยในคณะ
✓ ขอรับทุนสนันสนุนวิจัย จำนวน 5 โครงกำร ดังนี้
1. ผศ.ดร.สำยชล ศรีแป้น จำนวน 40,000 บำท
เรื่อง "Influence of titanium dioxide nanosheets and silver
nanoparticles coated onto the cellulose paper on the
electrical output generation for triboelectric nanogenerator"
2. ผศ.ดร.สุกัญญำ พันธุ จำนวน 40,000 บำท
เรื่อง "กำรศึกษำแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ในเมืองระยองที่มีผลกระทบ
ต่อควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ ด้วยวิธีวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ"
3. อ.ปริมำ บุญถนอม จำนวน 40,000 บำท
เรื่อง "กำรแยก คัดเลือก และศึกษำสมบัติของแบคทีเรียผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสจำกลำไส้ปลวก"
4. ผศ.ดร.ธนำรักษ์ ศรีสุรำษฎร์ จำนวน 40,000 บำท
เรื่อง "กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมของกำรสกัดน้ำมันตกค้ำงออก
จำกดินฟอกสีที่ใช้แล้วด้วยตัวทำละลำย"
5. อ.ดร.เมธิณ ใจเกื้อ จำนวน 40,000 บำท
เรื่อง "ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดในกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำ
ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง"

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 100,000

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับทุนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย

โครงกำร

10

10

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- คณะสนับสนุนให้บุคลำกรขอทุนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีบุคลำกรได้รับทุนสนับสนุนภำยใน
มหำวิทยำลัย จำนวน 10 โครงกำร ดังนี้
✓ 1. กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อระบบนิเวศจำกกำรปนเปื้อนไมโครพลำสติก
ในน้ำทะเลและตะกอนดินชำยทะเลของเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก : กรณีศึกษำจังหวัดระยอง
2. กำรคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและกำรศึกษำคุณสมบัติ
ของเอนไซม์เซลลูเลสจำกดินพื้นที่ชุ่มน้ำโตนเลสำบ
3. สัณฐำนและองค์ประกอบธำตุของฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ
2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ปล่อยจำกพื้นที่อุตสำหกรรมในจังหวัดระยอง
4. อิทธิพลของกำรเจือไอออนต่อสมบัติทำงด้ำนพลังงำนของเซรำมิก
ออกไซด์
5. กำรพัฒนำวิธีกำรสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว
เพื่อเพิ่มปริมำณผลผลิตและสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ
6. กำรหำคำตอบร่วมของปัญหำอสมกำรแปรผันแบบปรำศจำก
เงื่อนไขกำรส่งทำงเดียว
7. กำรหำสภำวะที่เหมำะสมของกำรใช้คลื่นไมโครเวฟสกัดสำรสำคัญ
จำกพืชสมุนไพรโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
8. อิทธิพลของช่องทำงกำรไหลต่อสมรรถนะกำรทำงำนของเชื้อเพลิง
แบบป้อนเมทำนอลโดยตรงด้วยกำรจำลองแบบทำงพลศำสตร์กำรไหล
9. กำรปรับสภำพเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนกำรทอร์รีแฟคชั่น/
สำนักวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
10. กำรพัฒนำตัวเร่งปฏิกิริยำวิวิธพันธ์จำกเถ้ำกะลำปำล์มสำหรับ
กำรผลิตไบโอดีเซลในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องโดยให้ควำมร้อน
ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับ
กำรอนุมัติให้ดำเนินกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ขอยกเลิก โครงกำร

1

-

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง
(-)

×

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ระยะเวลำในกำรรับ สานักคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอวิจัยและพิจำรณำ และเทคโนโลยี
อนุมัติอยู่ในช่วงใกล้ปิด สารสนเทศ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ส่งผลให้เหลือระยะเวลำ
ในกำรแก้ไขข้อเสนอ
วิจัยน้อย ทำให้ไม่สำมำรถ

จัดสรรทุนให้ดำเนินกำร
ได้ในช่วงเวลำดังกล่ำว
โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุน

โครงการจัดสรรเงินรายได้สาหรับงานวิจัย
ของบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัย

โครงกำร

เรื่อง

100

3

109

1

- มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยในมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 109 โครงกำร ดังนี้
✓ 1. ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 15 โครงกำร
2. ทุนขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย จำนวน 37 โครงกำร
3. ทุนพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ จำนวน 47 โครงกำร
4. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ สำยสนับสนุนวิชำกำร จำนวน 10 โครงกำร

ตั้งไว้ 25,500,000
ใช้จริง 13,497,500

-

- ไม่มีบุคลำกรขอทุนวิจัย ทั้งนี้มีบุคลำกร จำนวน 1 คน ทำงำนวิจัย
โดยใช้ทุนส่วนตัว ได้แก่ ดร.นำตยำ แก้วใส โครงกำรวิจัย เรื่อง
แนวทำงกำรขยำยรูปแบบกำรพัฒนำนักศึกษำผลกำรเรียนอ่อน
× เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทำงกำรเรียน

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

20,000
(-)

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สิ่งประดิษฐ์
การนาเสนอและเผยแพร่ผลงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนภำยใน

โครงกำร

2

2

- จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนภำยนอก

โครงกำร

2

7

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 40,000
✓ - สถำบันฯ ให้ทุนสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
1. กำรพัฒนำระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ผ่ำนแอพพลิเคชันมือถือ ของนำยจำมิกร ไต่วัลย์
ทุนสนับสนุน จำนวน 20,000 บำท
2. กำรออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์ควบคุมอัตรำกำรไหลของไฮโดรเจน
ในระบบทดสอบประสิทธิภำพ ของนำงสำวเยำวเรศ ไม้เกตุ
(ระหว่ำงวันที่ 12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 63)
ทุนสนับสนุน จำนวน 20,000 บำท
✓ - มีโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนภำยนอก จำนวน 7 โครงกำร ดังนี้
1. แหล่งทุนสำนักวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกทุนพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อตอบสนอง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำนวน 1 โครงกำร เรื่อง ศึกษำเสถียรภำพของระบบดีซีไมโครกริด
แบบไฮบริดโดยใช้ตัวควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น
ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 450,000 บำท
2. แหล่งทุนบริษัท บลูซิงค์ จำกัด เรื่อง โครงกำรพัฒนำต้นแบบ
โครงสร้ำงเหล็กกึ่งสำเร็จรูปเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
(Passive Design-PEB) กำรทดสอบควำมแข็งแรงและศึกษำ
กำรถ่ำยเทอุณหภูมิเพื่อลดกำรใช้พลังงำนในตัวอำคำร
ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 550,000 บำท
3. แหล่งทุนบริษัท เข็มเหล็ก อินโนวิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
เรื่อง โครงกำรศึกษำและพัฒนำนวัตกรรมฐำนรำกเข็มเหล็ก

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สิ่งประดิษฐ์
การนาเสนอและเผยแพร่ผลงาน
- ต่อ -

- ร้อยละของงบประมำณที่ใช้เพื่อกำรวิจัยต่อ
วงเงินงบประมำณในหมวดงบดำเนินงำนทั้งหมด
ของส่วนงำน
- จำนวนงบประมำณที่ใช้เพื่อกำรวิจัยของส่วนงำน
ที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

สำหรับเสำไฟถนนแบบสูง โดยกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยวิธี
ไฟไนต์อิลิเมนต์และทดสอบควำมแข็งแรงภำคสนำมตำมมำตรฐำน
สำกล ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 500,000 บำท
4. แหล่งทุนบริษัท ปพันธ์ เทค จำกัด เรื่อง โครงกำรนวัตกรรม
ระบบผลิตน้ำประปำแบบเคลื่อนที่พร้อมระบบกรองน้ำแบบ
อัตโนมัติ Water Tech ด้วยกำรพัฒนำระบบ ECU-WT01
เพื่อควบคุมระบบกำรผลิตน้ำประปำให้ได้มำตรฐำน และกำร
ออกแบบงำนเชื่อมโครงสร้ำงตำมมำตรฐำนสำกล
ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 800,000 บำท
5. แหล่งทุนบริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด เรื่อง โครงกำรนวัตกรรม
โคมไฟ ถนนพร้อมเลนส์ LED แบบควบคุมทิศทำงและควำมสว่ำง
โดยใช้ไฟกระแสตรง สำหรับเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 660,000 บำท
6. แหล่งทุนบริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด เรื่อง โครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเสำไฟส่องสว่ำงแบบพับได้และอุปกรณ์ติดตั้งเสำไฟฟ้ำ
เพื่อควำมสะดวกในกำรซ่อมบำรุง สำหรับเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 540,000 บำท

ร้อยละ

1

5.71

ล้ำนบำท

1

4

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

7. แหล่งทุนบริษัท โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994) จำกัด เรื่อง โครงกำร
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตถ้วยกระดำษกันน้ำ โดยดำเนินกำร
Automation System Integration and PLC Control
ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 500,000 บำท
✓ - ส่วนงำนได้ใช้งบประมำณเพื่อทำกำรวิจัย จำนวน 40,000 บำท
โดยได้รับเงินจัดสรรโครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย จำนวน 700,000 บำท
คิดเป็นร้อยละ 5.71
✓ รวมงบประมำณ 4,000,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการทางานร่วมกันของกลุ่มอาจารย์ในงานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
- คณะมีโครงกำรสนับสนุนเพื่อแสวงหำแหล่งทุนวิจัยภำยนอก
ตั้งไว้ 400,000
คณะครุศาสตร์
โครงการสนับสนุนเพื่อแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก
จำนวน 8 โครงกำร รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 14,761,878.55 บำท ดังนี้
ใช้จริง
(-)
อุตสาหกรรม
ภำควิชำครุศำสตร์เครื่องกล จำนวน 1 โครงกำร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
ภำยนอก

โครงกำร

4

8

✓ 1. เรื่อง โครงกำรพัฒนำชุดทดลองปัญญำประดิษฐ์เพื่อพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัลของนักเรียนและนักศึกษำในสำยวิชำชีพอำชีวศึกษำและ
สำมัญศึกษำ (Open AI Kit for Thai Students) ระหว่ำงวันที่
8 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 2,038,366.67 บำท
ทุน : สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ จำนวน 3 โครงกำร
1. เรื่อง กำรศึกษำและพัฒนำประสิทธิภำพเครื่องกำจัดเศษอำหำร
ระหว่ำงวันที่ 12 ก.ค. 62 - 6 ก.พ. 63 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 90,000 บำท

ทุน : บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
2. เรื่อง ระบบประกอบเบรกเกอร์แบบอัตโนมัติ ระหวำงวันที่ 7 มิ.ย. 64 7 ธ.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 510,000 บำท
ทุน : บริษัท บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3. เรื่อง กำรประยุกต์ใช้งำนระบบจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรงสำหรับกำร
พัฒนำประเทศไทยที่ยั่งยืน สัญญำลงวันที่ 19 ส.ค. 64
รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 468,750 บำท ทุน : สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
ภำควิชำครุศำสตร์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ จำนวน 4 โครงกำร
1. เรื่อง โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรหน่วยงำน
สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข ระหว่ำงวันที่ 15 ก.ย. 63 -

14 ม.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 633,333.33 บำท

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ทุน : สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข
2. เรื่อง โครงกำรจัดทำรำยละเอียดข้อมูล (Metadata) และนำเข้ำ
Contents เข้ำสู่แพลตฟอร์ม OBEC Content Center ระหว่ำงวันที่
1 ต.ค. 63 - 28 ม.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 2,550,000 บำท
ทุน : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
3. โครงกำรวิจัย เรื่อง โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมรู้ในกำร
ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) หน่วยงำน
สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
ระหว่ำงวันที่ 9 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ
จำนวน 4,999,999.98 บำท
ทุน : สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
4. เรื่อง โครงกำรจัดทำและนำเข้ำรำยละเอียดข้อมูล (Metadata)
สำหรับ Contents เข้ำสู่แพลตฟอร์ม OBEC Content Center
ระหว่ำงวันที่ 17 มิ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64 รำยได้ที่ได้รับ
จำนวน 3,471,428.57 บำท
ทุน : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

โครงการสนับสนุนเพื่อแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก
- ต่อ -

โครงการสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาแหล่งทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย
- จำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
แหล่งภำยนอก

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

หน่วยงำน
3
บำท 500,000

3
1,208,442

- มีหน่วยงำนภำยนอกที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับส่วนงำน
จำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก่
1. บริษัท ไอเดีย จำกัด จำนวนเงิน 115,500 บำท
✓ 2. สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
✓ จำนวนเงิน 250,000 บำท
3. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จำนวนเงิน 842,942 บำท
รวมงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก
จำนวน 1,208,442 บำท

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการแสวงหา
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกของบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยของบุคลำกรที่ได้รับทุน
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก

โครงกำร

1

1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- มีโครงกำรวิจัยของบุคลำกรที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำยนอก จำนวน 1 โครงกำร ทุนวิจัยรวม จำนวน 660,000 บำท
ดังนี้
✓ 1. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวพองเพื่อสุขภำพสู่กำรผลิตในเชิงพำณิชย์
โดยมี ผศ.ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์ จำกมหำวิทยำลัยบูรพำ
เป็นหัวหน้ำโครงกำร มีผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษำ
และ รศ.ดร.ธัญญำ ปรเมษฐำนุวัฒน์ บุคลำกรสังกัดภำควิชำ
วิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสำหกรรม
ทั้งนี้ เป็นโครงกำรวิจัยที่อยู่ภำยใต้โครงกำรพัฒนำขีดควำม
สำมำรถทำงเทคโนโลยีและวิจัยของภำคเอกชน ในพื้นที่โครงกำร
นำร่องภำยใต้กำรดำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กองบริหำรกำรวิจัยและนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยบูรพำ ทุนวิจัย จำนวน 660,000 บำท
สนับสนุนโดยวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้ำนวังรี
(บริษัท สว่ำงสำลี เทรดดิ้ง จำกัด) (ภำคอุตสำหกรรม)
ทุน 330,000 บำท
สนับสนุนโดยอุทยำนวิทยำศำสตร์ (ภำครัฐ) ทุน 330,000 บำท

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 660,000
ใช้จริง - ไม่สำมำรถระบุได้ -

- กรณีโครงกำรวิจัย คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม
ที่ได้รับทุนสนับสนุน
จำกหน่วยงำนภำยนอก
ไม่สำมำรถระบุงบประมำณ

ที่ใช้ไปในแต่ละโครงกำร
ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรรำยงำน
ผลควำมก้ำวหน้ำของ
นักวิจัยเองเป็นสำคัญ
- งำนวิจัยส่วนใหญ่
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
เนื่องจำกได้รับทุน
สนับสนุนในช่วงกลำงปี
งบประมำณ
- ในกำรจัดทำแผน
ปฏิบัติกำรในแต่ละรอบปี
ส่วนงำนไม่สำมำรถ
ระบุจำนวนโครงกำรวิจัย,
แหล่งทุน,จำนวนเงินทุน
ที่ได้รับกำรพิจำรณำจำก
แหล่งทุนภำยนอก
มหำวิทยำลัยไว้ล่วงหน้ำได้

เนื่องจำกขึ้นอยู่กับ
ควำมพร้อมในกำรยื่น
ขอทุนของนักวิจัย,
กำรพิจำรณำอนุมัติทุน
จำกแหล่งทุน/เจ้ำของทุน
(ภำยนอก) เองเป็นสำคัญ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขอทุนวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับทุนวิจัย

โครงกำร

1
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การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- คณะมีกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรขอทุนวิจัยภำยนอก
มหำวิทยำลัย โดยมีโครงกำรที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกภำยนอก
จำนวน 5 โครงกำร ดังนี้
✓ 1. โครงกำรแอปพลิเคชันเพื่อสร้ำงเกษตรฟำร์มใหญ่บริหำร
จัดกำรข้อมูลผลิตผลและกำรตลำดสำหรับเครือข่ำยเกษตรกร
หัวหน้ำโครงกำร คือ รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยโดยกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ (กทปส.) จำนวน 4,502,239 บำท
ระหว่ำงวันที่ 26 ก.พ. 64 - 19 ส.ค. 65
2. กำรพัฒนำระบบสนำมฝึกยิงปืนยุทธวิธีด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริง โดยมี ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เป็นทีมนักวิจัย
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ด้ำน ววน. Full Proposal
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,821,170 บำท
ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 64
3. กำรออกแบบและพัฒนำหมอนรองคอต้นแบบในกำรตรวจจับ
เสียงกรนด้วยเทคนิคสมองกลฝังตัวสำหรับผู้สูงอำยุที่มีปัญหำ
นอนกรน โดยมี ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เป็นทีมนักวิจัย
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ด้ำน ววน. Full Proposal
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,341,680 บำท
ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 64
4. กำรวิจัยและพัฒนำเกมกำยภำพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยมี ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
เป็นทีมนักวิจัย ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ด้ำน ววน.
Full Proposal ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำนวน 2,421,690 บำท ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 64

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขอทุนวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
- ต่อ -

5. โครงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยมี ผศ.ดร.ผุสดี
บุญรอด เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ได้รับกำรสนับสนุนจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร
จำนวน 2,975,000 บำท ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 63 - 25 ก.ย. 64

โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากร
ภายในคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนทำวิจัย

- คณะสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้แก่
บุคลำกรภำยในคณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ เพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนวิชำกำร จำนวน 8 โครงกำร ได้แก่
✓ 1. โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำเรื่องกำรใช้สมุดจดคำศัพท์และ
ผลกระทบด้ำนกำรจัดศัพท์
2. โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรทำงำนมำกเกินไปและกำรรังแกในที่ทำงำน
พยำกรณ์ควำมเครียดในอำชีพของครู
3. โครงกำรวิจัย เรื่อง ผลของตัวแบบกำหนดกำรจำนวนเต็มเชิงเส้น
ของปัญหำกำรจัดตำรำงสอน ควำมสอดคล้องระหว่ำงบุคคลกับงำน
และควำมพึงพอใจในตำรำงสอนของอำจำรย์ประจำ
4. โครงกำรวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสำเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรทำงำน
แบบถ่วงควำมก้ำวหน้ำ ของพนักงำนอุตสำหกรรมยำนยนต์
5. โครงกำรวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมสร้ำงนิสัยรักกำรออกกำลังกำย
ของประชำชนทั่วไป
6. โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรจัดกำรเรียนในสภำพแวดล้อมรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และกำรส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษำ
ที่เรียนวิชำกำรสนทนำภำษำอังกฤษ
7. โครงกำรวิจัย เรื่อง เทคนิคกำรใช้ภำษำโน้มน้ำวใจผ่ำนสื่อโซเชียล :
กรณีศึกษำผู้สร้ำงแรงบันดำลใจทำงด้ำนแพทย์วิถีธรรม ดร.ใจเพชร
กล้ำจน (หมอเขียว)

โครงกำร
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แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 110,000
ใช้จริง 435,000
(กองทุนวิจัย)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ในช่วงสถำนกำรณ์ คณะศิลปศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของโรค ประยุกต์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) ทำให้ขั้นตอน

กำรพิจำรณำโครงร่ำงของ

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ต้องใช้ระยะเวลำนำนขึ้น
เนื่องจำกกำรจัดส่งเอกสำร

ใช้วิธีผ่ำนทำงไปรษณีย์
ทำให้กำรส่งและกำรรับ
เอกสำรเกิดควำมล่ำช้ำ

โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากร
ภายในคณะ
- ต่อ โครงการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์บทความและ
สนับสนุนผลงานเพื่อไปต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ได้รับค่ำตอบแทนตีพิมพ์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

8. โครงกำรวิจัย เรื่อง จริยธรรมในปัญญำประดิษฐ์ของสื่อสังคม
ออนไลน์ กำรรู้เท่ำทันดิจิทัลและควำมเชื่อใจในปัญญำประดิษฐ์
จะนำไปสู่พฤติกรรมสุขภำพเชิงบวกในช่วงโควิด-19 ได้หรือไม่

บทควำม

5

13

- มีกำรจัดทำบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร จำนวน 13 บทควำม ดังนี้
1. บทควำมวิจัย เรื่อง Potential of protein -prebiotic as
protective matrices on the storage stability of vacuum ✓ dried probiotic Lactobacillus casei เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร
LWT - Food Science and Technology อยู่ในฐำนข้อมูล ISI
(web of science) จำนวน 40,000 บำท
2. บทควำมวิจัย เรื่อง Inhibition of xanthine oxidase and
uric acid in canned bamboo shoot by Yanang juice
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร International Journal of Agricultural
Technology อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus Q4 จำนวน 20,000 บำท
3. บทควำมวิจัย เรื่อง Evaluating the volatile compounds
during alcoholic fermentation of different Saccharomyces
cerevisiae strains in mixed juices of cashew apple and
longan เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร Journal of Microbiology,
Biotechnology and Food Sciences อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus Q4
จำนวน 20,000 บำท
4. บทควำมวิจัย เรื่อง Evaluation of The Physicochemical,
Sensorial and Antioxidant Properties of Functional Ale
Beer Brewed with Rice and Fruit by-Products เพื่อตีพิมพ์
ในวำรสำร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus Q3 จำนวน 20,000 บำท
5. บทควำมวิจัย เรื่อง Antioxidant and Antimicrobial Properties
of Moringa oleifera Leaves and Pods Extracts in Pork

ตั้งไว้ 132,000
ใช้จริง 191,875

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์บทความและ
สนับสนุนผลงานเพื่อไปต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Meatballs During Cold Storage เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร Chiang Mai
University Journal of Natural Sciences อยู่ในฐำนข้อมูล
Scopus Q3 จำนวน 20,000 บำท
6. บทควำมวิจัย เรื่อง Effect of Foam-Mat Drying Conditions
on Antioxidant Activity, Total Phenolic Compound,
Anthocyanin Content and Color of Purple-Fleshed Sweet
Potato Powder เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร Chiang Mai University
Journal of Natural Sciences อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus Q3
จำนวนเงิน 20,000 บำท
7. บทควำมวิจัย เรื่อง Natural and Synthetic Antioxidants
Prevent the Degradation of Vitamin D3 Fortification in
Canola Oil during Baking and in Vitro Digestion เพื่อตีพิมพ์
ในวำรสำร Applied Science and Engineering Progress
อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus Q3 จำนวน 20,000 บำท
8. บทควำมวิจัย เรื่อง The effects of unripe banana flour on
resistant starch content and quality characteristics of
gluten - free rice cookies เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร Journal of
Sustainability Science and Management อยู่ในฐำนข้อมูล
Scopus Q4 จำนวน 15,000 บำท
9. บทควำมวิจัย เรื่อง Tropical Oil Blending and Their Effects
on Nutritional Content and Physicochemical Properties
during Deep Fat Frying เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร Journal of
Nutritional Science and Vitaminology อยู่ในฐำนข้อมูล
Scopus Q3 จำนวน 5,000 บำท
10. บทควำมวิจัย เรื่อง Antioxidant activities of extract from
Makmao seed waste เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร Asia pacific journal
science and technology อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus Q3

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์บทความและ
สนับสนุนผลงานเพื่อไปต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

จำนวน 10,000 บำท
11. บทควำมวิจัย เรื่อง กำรทดแทนแป้งข้ำวด้วยแป้งกล้วยดิบ
ปรับปรุง คุณลักษณะทำงกำยภำพ และเพิ่มสำรออกฤทธิ์ชีวภำพ
ของแผ่นแหนมเนือง เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำศำสต์บูรพำ ปีที่ 26
อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จำนวน 1,875 บำท
12. บทควำมวิจัย เรือ่ ง ผลของกำรใช้ผงสีจำก Monascus purpureus
หมักกับกล้วยน้ำว้ำทดแทนไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์แหนม เพื่อตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (รับเงินจำกทำงมหำวิทยำลัย
กองส่งเสริมวิชำกำร)
13. บทควำมวิจัย เรื่อง กำรทดแทนโซเดียมไนไตรท์ในไส้กรอก
ด้วยผงสีจำกกำรหมัก Monascus purpureus ร่วมกับวุ้นมะพร้ำว
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ปีที่ 31
อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (รับเงินจำกทำงมหำวิทยำลัย
กองส่งเสริมวิชำกำร)

โครงการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนทุนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนวิจัย
ภำยนอก

กิจกรรมแสวงหาโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโจทย์วิจัยจำกภำคอุตสำหกรรม
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ทุนวิจัย

โจทย์วิจัย

1

3

1

- มีทุนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนวิจัย จำนวน 1 ทุนวิจัย
ในโครงกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
✓ ชุมชนเนินหอม เพื่อส่งเสริมกำรตลำดของธุรกิจโรงแรม สิ้นสุดโครงกำร
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 จำกแหล่งทุนภำยในมหำวิทยำลัย มจพ.
จำนวนเงิน 100,000 บำท โดย ผศ.ดร.ทิชำกร เกษรบัว

3

- ดำเนินกำรจัดกิจกรรมแสวงหำโจทย์วิจัยจำกภำคอุตสำหกรรม
ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 มีบุคลำกรและนักศึกษำ
✓ รับโจทย์วิจัยจำกภำคอุตสำหกรรม จำนวน 3 โจทย์วิจัย ดังนี้
1. โครงงำน เรื่อง "กำรจัดทำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุง
สถำนที่ทำงำนเพื่อควำมปลอดภัย สำหรับโรงงำนประกอบกิจกำร

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

กิจกรรมแสวงหาโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ" (Guidelines for Improving Safety
in The Workplace, a Metal Products Factory)
จัดทำโดยนักศึกษำ ได้แก่
นำงสำวศศิมำ ยวนใจ
นำยธนวัฒน์ มำกพันธ์
นำวสำวปิยะพร นุชประมูล
อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนภณ เจียรณัย
โดยมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสำหกำร
และโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท ประสิทธิ์ผล แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2. โครงงำน เรื่อง "กำรปรับปรุงกระบวนกำรขนส่งภำยในแผนก
บรรจุภัณฑ์ โดยใช้แบบจำลองสถำนกำรณ์ ของบริษัท ออนเนสตี้
โปรดักส์ จำกัด กรณีศึกษำ" (An Improvement of Transportation
in Packaging Department with Simulation : A Case Study)
จัดทำโดยนักศึกษำ ได้แก่
นำงสำวนงค์นุช คุณมี
นำงสำวชนิกำ ลิมสัมพันธ์เจริญ
อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำวรรณ ลี่ไพฑูรย์
โดยมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสำหกำร
และโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัทออนเนสตี้ โปรดักส์ จำกัด
3. โครงกำร เรื่อง "Education and training for Automation 4.0
in Thailand (ETAT)" ดำเนินโครงกำรระหว่ำงปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 - 2564 ร่วมกับสหภำพยุโรป (Erasmus+) และ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย หัวหน้ำโครงกำร อำจำรย์สำมัญ คำภำแก้ว

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับทุนวิจัยภำยนอก
มหำวิทยำลัย

โครงกำร

2

10

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- คณะสนับสนุนให้บุคลำกรขอทุนวิจัยภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีบุคลำกรได้รับทุนสนับสนุนภำยนอก
จำนวน 10 โครงกำร ดังนี้
✓ 1. กำรพัฒนำคุณภำพเชื้อเพลิงอัดเม็ดจำกชำนอ้อยและวัสดุดูดซับ
ก๊ำชคำร์บอนไดออกไซด์จำกเถ้ำชำนอ้อย
2. “กำรแก้ปัญหำสีของน้ำยำงและผลิตภัณฑ์ถุงมือและโฟมยำง”
โครงกำรย่อย “กำรลดสีในน้ำยำงข้น”
3. โครงกำรกำรผลิตน้ำยำงธรรมชำติโปรตีนต่ำที่มีกำรใช้สำรรักษำ
สภำพแบบใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดสำรก่อมะเร็งเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์
4. กำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง
(ปีที่ 2) สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
5. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนคุณสมบัติทำงชีวเคมีของน้ำผึ้งชันโรง
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงบ้ำนต้นเลียบ ต.รำพัน
อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อผลักดันให้เป็นอำหำรเพื่อสุขภำพ (ปีที่ 2)
6. วัสดุทำควำมเย็นด้วยกำรแผ่รังสีแบบใหม่ทำจำกอนุภำคเซลลูโลส
ฝังในพอลิเมอร์
7. ประสิทธิภำพของอำหำรเสริมต่อจำนวนประชำกรและกำรผลิต
น้ำผึ้งของผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.)
8. โครงกำรนำร่องเพื่อกำรพัฒนำวัสดุนำโนคอมโพสิตสำหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
9. ออกไซด์แบบสองชั้นสำหรับกำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนพลังงำน
ทำงเลือกแบบไฮบริดและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
10. High-performance flexible hybrid piezoelectric and
triboelectric nanogenerator based on polydimethylsiloxane
composite film for harvesting energy from human activities

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจัดหาแหล่งทุนภายนอกให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนแหล่งทุนภำยนอกที่จัดสรรให้นักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ
- จำนวนเงินทุนจำกแหล่งทุนภำยนอกที่นักศึกษำ
ได้รับจัดสรร

โครงการส่งเสริมและจัดหาแหล่งทุนภายนอก
ให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมและจัดหำแหล่งทุน
ภำยนอกให้นักศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ
โครงการสมทบทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุน

แหล่งทุน

2

3

บำท

500,000

21,624,000

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงกำร

8

1

8

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

✓ 2. ทุนโครงกำรทุนวิจัยบัณฑิตศึกษำด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร
จำก สวก. จำนวน 1 คน เป็นเงินจำนวน 100,000 บำท
3. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
และนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษำ จำก วช. จำนวน 2 คน
เป็นเงินจำนวน 524,000 บำท
ตั้งไว้ 15,000
ใช้จริง
(-)
(สำนักงำน วช.
และ สวก.)

ข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอทุนสำนักงำน วช. ปี 2564 ผ่ำนระบบ NRIIS”

1

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีแหล่งทุนภำยนอกที่จัดสรรให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวน 3 แหล่งทุน ได้แก่
1. ทุนโครงกำรพัฒนำบัณฑิตวิจัยคุณภำพสูงด้ำนวิทยำศำสตร์
✓ เทคโนโลยี สวทช. และ มจพ. จำนวน 15 คน เป็นเงิน
จำนวน 21,000,000 บำท

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติ เรือ่ ง “เทคนิคกำรเขียน

โครงกำร

ไม่ใช้
งปม.

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 เวลำ 09.00 - 15.00 น. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์
✓ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงจัด
แบบให้คำปรึกษำกลุ่มย่อย มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 8 คน
- มีกำรดำเนินกำรโครงกำรสมทบทุนพัฒนำบัณฑิตวิจัยคุณภำพสูง
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระหว่ำง มจพ. - สวทช. ร่วมกับ
บัณฑิตวิทยำลัย ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกสำนักวิจัยฯ
✓ จำนวน 8 โครงกำร ได้แก่
1. โครงกำรกำรเรียนรู้แบบกำรตรวจจับและจำแนกวัตถุเชิงลึก
สำหรับระบบกำรขับขี่อัตโนมัติ
2. โครงกำรกำรออกแบบที่เหมำะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์แบตเตอร์รี่
ยำนยนต์ไฟฟ้ำโดยกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ของเครื่องจักรเข้ำกับ
กำรจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

ตั้งไว้ 1,200,000
ใช้จริง 1,200,000

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการสมทบทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ต่อ -

3. โครงกำรกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงชีวเวชด้วยสัญญำณคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ
4. โครงกำรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบไฮบริดเซลล์เชื้อเพลิง
แบบป้อนเอทำนอลโดยตรงและซุปเปอร์คำปำซิเตอร์ผ่ำนตัวรองรับ
ตัวเร่งปฎิกิริยำที่นำไฟฟ้ำจำกชีวมวล
5. โครงกำรพัฒนำระบบเรดำร์กำรตรวจจับอำกำศยำนไร้คนขับเพื่อ
กำรป้องกันภัยทำงอำกำศ
6. โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรแอนแอโรยิคแอมโมเนียมออกซิเดชัน
ซัลฟิโดเจเนซิสและเมทำโนเจเนซิสในถังปฎิกรณ์ชีวภำพแบบไม่ใช้
อำกำศด้วยกำรเติมเหล็กประจุศูนย์
7. โครงกำรกำรเพิ่มมูลค่ำขยะอินทรีย์จำกกำรเพำะปลูกผักในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีด้วยกระบวนกำรทำงเคมีชีวภำพ
8. วิธีกำรใช้กระบวนกำรแคทำลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบสี่ทำงในกำร
ลดฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกำจัดไอเสียในเครื่องยนต์
ดีเซล

โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการแสวงหา
แหล่งทุนจากภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- จำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
ภำยนอก

- สำนักฯ มีรำยได้จำกงำนวิจัย จำนวน 7 โครงกำร
จำนวนเงิน 23,174,900 บำท ดังนี้
1. งำนวิจัย เรื่อง พัฒนำระบบฝึกทักษะพื้นฐำนวิชำคณิตศำสตร์เพื่อ
✓ กำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ สำหรับสถำนศึกษำในสังกัดองค์กำร
× บริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี งบประมำณที่ได้รับ จำนวน 3,444,900 บำท
หัวหน้ำโครงกำร : ผศ.ดร.ปิติณตั ต์ ตรีวงศ์
2. งำนวิจัย เรื่อง ฟื้นฟูประสิทธิภำพกำรผลิตหลังวิกฤตโควิด-19
ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติผ่ำนกระบวนกำร Lean Automation
Simulation งบประมำณที่ได้รับ จำนวน 5,500,000 บำท
หัวหน้ำโครงกำร : ผศ.ดร.วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์

โครงกำร
ล้ำนบำท

5
40

7
23

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการแสวงหา
แหล่งทุนจากภายนอก
- ต่อ -

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับบุคลากร
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนภำยใน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3. งำนวิจัย เรื่อง กิจกรรมพัฒนำสถำนประกอบกำรด้วยเทคโนโลยี
กำรผลิตขั้นสูง (Lean Atutomation Simulation) งบประมำณ
ที่ได้รับ จำนวน 5,000,000 บำท หัวหน้ำโครงกำร : รศ.ดร.เชษฐวุฒิ
ภูมิพิพัฒน์พงศ์
4. งำนวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรให้บริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชำวไร่อ้อยแบบดิจิทัล
ระยะที่ 2 งบประมำณที่ได้รับ จำนวน 7,600,000 บำท
หัวหน้ำโครงกำร : ผศ.ดร.ปิติณตั ต์ ตรีวงศ์
5. งำนวิจัย เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
ศูนย์ปฏิรูปอุตสำหกรรมแก่สถำนประกอบกำร งบประมำณที่ได้รับ
จำนวน 500,000 บำท หัวหน้ำโครงกำร : ผศ.ดร.ฐิติมำ ช่วงชัย
6. งำนวิจัย เรื่อง โครงกำรกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรต่อยอดผลงำนวิจัย
และนวัตกรรมสู่ภำคอุตสำหกรรม ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพ
และเชื่อมโยงอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ งบประมำณที่ได้รับ
จำนวน 630,000 บำท หัวหน้ำโครงกำร : ผศ.ดร.ฐิติมำ ช่วงชัย
7. งำนวิจัย เรื่อง บริกำรทำงวิชำกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร งบประมำณ
ที่ได้รับ จำนวน 500,000 บำท หัวหน้ำโครงกำร : ผศ.ดร.ปิติณตั ต์
ตรีวงศ์
-

โครงกำร

2

2

✓ - สถำบันฯ ให้ทุนสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
1. กำรพัฒนำระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนภำยนอก

โครงกำร

2

7

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

ผ่ำนแอพพลิเคชั่นมือถือ ของนำยจำมิกร ไต่วัลย์
ทุนสนับสนุน จำนวน 20,000 บำท
2. กำรออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์ควบคุมอัตรำกำรไหลของไฮโดรเจน
ในระบบทดสอบประสิทธิภำพ ของนำงสำวเยำวเรศ ไม้เกตุ
ทุนสนับสนุน จำนวน 20,000 บำท
✓ - มีโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนภำยนอก จำนวน 7 โครงกำร ดังนี้
1. แหล่งทุนสำนักวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกทุนพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อตอบสนอง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เรื่อง ศึกษำเสถียรภำพของระบบดีซีไมโครกริดแบบไฮบริด
โดยใช้ตัวควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น
ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 450,000 บำท
2. แหล่งทุนบริษัท บลูซิงค์ จำกัด เรื่อง โครงกำรพัฒนำต้นแบบ
โครงสร้ำงเหล็กกึ่งสำเร็จรูปเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
(Passive Design-PEB) กำรทดสอบควำมแข็งแรง และศึกษำ
กำรถ่ำยเทอุณหภูมิเพื่อลดกำรใช้พลังงำนในตัวอำคำร
ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 550,000 บำท
3. แหล่งทุนบริษัท เข็มเหล็ก อินโนวิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
เรื่อง โครงกำรศึกษำและพัฒนำนวัตกรรมฐำนรำกเข็มเหล็ก
สำหรับเสำไฟถนนแบบสูง โดยกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยวิธี
ไฟไนต์อิลิเมนต์ และทดสอบควำมแข็งแรงภำคสนำมตำม
มำตรฐำนสำกล ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 500,000 บำท
4. แหล่งทุนบริษัท ปพันธ์ เทค จำกัด เรื่อง โครงกำรนวัตกรรม
ระบบผลิตน้ำประปำแบบเคลื่อนที่พร้อมระบบกรองน้ำแบบ
อัตโนมัติ Water Tech ด้วยกำรพัฒนำระบบ ECU-WT01
เพื่อควบคุมระบบกำรผลิตน้ำประปำให้ได้มำตรฐำน และกำร
ออกแบบงำนเชื่อมโครงสร้ำงตำมมำตรฐำนสำกล

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 800,000 บำท
5. แหล่งทุนบริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด เรื่อง โครงกำรนวัตกรรม
โคมไฟถนนพร้อมเลนส์ LED แบบควบคุมทิศทำงและควำมสว่ำง
โดยใช้ไฟกระแสตรง สำหรับเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 660,000 บำท
6. แหล่งทุนบริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด เรื่อง โครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเสำไฟส่องสว่ำงแบบพับได้และ อุปกรณ์ติดตั้งเสำไฟฟ้ำ
เพื่อควำมสะดวกในกำรซ่อมบำรุง สำหรับเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 540,000 บำท

- จำนวนทุนวิจัยที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก

ล้ำนบำท

1

4

7. แหล่งทุนบริษัท โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994) จำกัด เรื่อง โครงกำร
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตถ้วยกระดำษกันน้ำ โดยดำเนินกำร
Automation System Integration and PLC Control
ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 500,000 บำท
✓ - ได้รับทุนวิจัยจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
จำนวน 4,040,000 บำท

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
โครงการเงินสนับสนุนการดาเนินงานแก่ศูนย์วิจัย
- มีกำรดำเนินงำนโครงกำรเงินสนับสนุนกำรดำเนินงำนแก่ศูนย์วิจัย
ตั้งไว้ 1,600,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
เฉพาะทาง
เฉพำะทำง ซึ่งจำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนมีรำยรับจำกทุนภำยนอก
ใช้จริง
(-)
และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงกำร
ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 170,485,652 บำท และในปี พ.ศ. 2562
- ร้อยละของงบประมำณที่เพิ่มขึ้นจำกทุนภำยนอก
ร้อยละ
5
10 ✓ จำนวน 153,385,405 บำท โดยพบว่ำงบประมำณที่ได้รับจำกทุน
ของศูนย์วิจัยเฉพำะทำง
ภำยนอกเพิ่มขึ้น จำนวน 17,100,247 บำท คิดเป็นร้อยละ 10

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบการจัดการและบริหารภาระงานสนับสนุนงานวิจัยและบุคลากรเพื่อให้การวิจัยดาเนินได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้น กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมระเบียบและการจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการดาเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและคล่องตัว
ตั้งไว้ 30,000
โครงการพัฒนาการดาเนินงานสนับสนุน
- ดำเนินกำรจัดอบรม เรื่อง ขั้นตอนกำรขอพิจำรณำรับรองจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 64 ในลักษณะกำรบรรยำยในรูปแบบ
ใช้จริง 3,000
ด้านการวิจัย
(กองทุนวิจัย)
ตัวชี้วัดโครงกำร
ออนไลน์ผ่ำนระบบ ZOOM ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นบุคลำกรคณะ
ร้อยละ
80
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
170 ✓ จำนวน 34 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 170
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.79 ✓ เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรูเ้ กี่ยวกับขั้นตอนกำรขอพิจำรณำรับรองจริยธรรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
กำรวิจัยในมนุษย์ให้แก่บุคลำกรของคณะ และเป็นแนวทำงสำหรับกำรขอ
พิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ สำหรับงำนวิจัยของบุคลำกร

- เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับ คณะศิลปศาสตร์
จริยธรรมในมนุษย์มี ประยุกต์
จำนวนมำก กำรกำหนด
ระยะเวลำกำรฝึกอบรม
เพียงแค่ครึ่งวัน อำจทำให้
ไม่สำมำรถเข้ำใจเนื้อหำ
ได้อย่ำงลึกซึ้ง รวมทั้ง
ผู้เข้ำอบรมบำงส่วน
อำจไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

เบื้องต้น ทำให้ยังไม่เข้ำใจ

ขั้นตอนกำรขอจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์ที่ชัดเจน

กิจกรรมจัดทาระเบียบงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำน

- ดำเนินกำรกิจกรรมจัดทำระเบียบงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โดยมีกำรจัดทำระเบียบวิจัย
เรื่อง "ขั้นตอนกำรรับงำนบริกำรวิชำกำรประเภททดสอบ ตรวจสอบ"
ผลงำน

1

1

✓

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ
เข้าสู่มาตรฐาน ESPReL
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมห้องปฏิบัตกิ ำรเข้ำสู่มำตรฐำน

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย  3.51

-

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

ESPReL ระหว่ำงวันที่ 5 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64 โดยมีกำรลงทะเบียน
ห้องปฏิบัติกำร กำรปรับปรุงและจัดทำ Check list ตำมมำตรฐำนของ
× ESPReL จำนวน 6 ห้อง ซึ่งเป็นกำรจัดเก็บข้อมูลและวำงแนวปฏิบัติ
× เพื่อควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ ESPReL กำหนด

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
- คณะมีบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ตั้งไว้ 3,000,000
ในระดับนานาชาติ
ที่อยู่บนฐำนข้อมูล WoS, SCOPUS/ ที่มีชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม
ใช้จริง 1,198,357.04
ตัวชี้วัดโครงกำร
จำนวน 67 บทควำม ดังนี้
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
บทควำม
50
67 ✓ 1. Natural rubber latex foam production using air
ระดับนำนำชำติที่อยู่บนฐำนข้อมูล WoS, SCOPUS
microbubbles: Microstructure and physical properties
- จำนวนบทควำมที่อยู่ในฐำนข้อมูล WoS,
บทควำม
5
18 ✓ ตีพิมพ์ในวำรสำร MATERIALS LETTERS, Volume: 260,
SCOPUS ที่มีชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม
Article Number: 126916, 2020 จำนวนเงิน 13,333.33 บำท
2. Photocatalytic activity enhancement of Dy-doped
TiO2 nanoparticles hybrid with TiO2 (B) nanobelts under
UV and fluorescence irradiation ตีพิมพ์ในวำรสำร CURRENT
APPLIED PHYSICS, Volume: 20, Issue: 2, Pages: 249-254, 2020
จำนวนเงิน 10,000 บำท
3. Vibration of size-dependent functionally graded
sandwich microbeams with different boundary conditions
based on the modified couple stress theory ตีพิมพ์ในวำรสำร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS,
Volume: 22, Issue: 2, Pages: 220-247, 2020
จำนวนเงิน 13,333.33 บำท
4. Vibration of size-dependent functionally graded sandwich
microbeams with different boundary conditions based
on the modified couple stress theory ตีพิมพ์ในวำรสำร
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,
Volume: 45, Issue: 3, Pages: 1477-1491, 2020 (*)
จำนวนเงิน 6,666.66 บำท
5. Understanding the role of surface basic sites of catalysts
in CO2 activation in dry reforming of methane: a short
review ตีพิมพ์ในวำรสำร CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY,
Volume: 10, Issue: 1, Pages: 35-45, JAN 2020 (*)
จำนวนเงิน 40,000 บำท
6. Hydrogen production via chemical looping steam
reforming of ethanol by Ni-based oxygen carriers supported
on CeO2 and La2O3 promoted Al2O3 ตีพิมพ์ในวำรสำร
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,
Volume: 45, Issue: 3, Pages: 1477-1491, 2020 (*)
จำนวนเงิน 6,666.66 บำท
7. Understanding the role of surface basic sites of catalysts
in CO2 activation in dry reforming of methane: a short review
ตีพิมพ์ในวำรสำร CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY,Volume :
10, Issue: 1, Pages: 35-45, 2020 (*) จำนวนเงิน 40,000 บำท
8. Safety impacts of electric potential and electromagnetic
fields as result of faults in electric distribution system
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ENGINEERS, Volume: 43, Issue: 3, Pages: 269-278, 2020
จำนวนเงิน 20,000 บำท
9. Effect of fatty acids on the accelerated sulfur vulcanization
of rubber by active zinc/carboxylate complexes ตีพิมพ์ใน
วำรสำร RSC Advances, Volume 10, Issue 8, 2020,
Pages 4772-4785 (*) จำนวนเงิน 20,000 บำท
10. Finite-time synchronization of hyperchaotic systems
based on feedback passivation ตีพิมพ์ในวำรสำร Chaos,
Solitons and Fractals, Volume 132, 2020, Article number
109605 จำนวนเงิน 40,000 บำท
11. Kinetics of Gaseous Species Formation During Steam
Gasification of Municipal Solid Waste in a Fixed Bed Reactor
ตีพิมพ์ในวำรสำร JOURNAL OF ENERGY RESOURCES
TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, Volume: 142,
Article Number: 011401, 2020 จำนวนเงิน 13,333.33 บำท
12. Glycerol electro-oxidation to dihydroxyacetone on
phosphorous-doped Pd/CNT nanoparticles in alkaline
medium ตีพิมพ์ในวำรสำร Catalysis Communications,
Volume 139, 2020, Article number 105964 (*)
จำนวนเงิน 40,000 บำท
13. Permittivity estimation of a shallow-layered medium
using high-resolution ground-penetrating radar ตีพิมพ์ใน
วำรสำร INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING,
Issue: 12, Pages: 4624-4641, 2020 จำนวนเงิน 26,666.66 บำท
14. High-Performance Bimetallic Catalysts for LowTemperature Carbon Dioxide Reforming of Methane
ตีพิมพ์ในวำรสำร CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY,
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Volume:43, Issue: 4, Pages: 661-671, 2020 (*)
จำนวนเงิน 40,000 บำท
15. SDS modified mesoporous silica MCM-41 for the
adsorption of Cu2+, Cd2+, Zn2+ from aqueous systems
ตีพิมพ์ในวำรสำร JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL
ENGINEERING, Volume:8, Issue: 1, Article Number: UNSP
102920, 2020 (*) จำนวนเงิน 10,000 บำท
16. Dual-Band Metamaterial Based on Jerusalem Cross
Structure With Interdigital Technique for LTE and WLAN
Systems ตีพิมพ์ในวำรสำร IEEE ACCESS, Volume : 8, Pages :
21565-21572, 2020 จำนวนเงิน 10,000 บำท
17. Performance Study of a MIMO Mobile Terminal With
Upto 18 Elements Operating in the Sub-6 GHz 5G Band
With User Hand ตีพิมพ์ในวำรสำร IEEE ACCESS, Volume : 8,
Pages: 28164-28177, 2020 (*) จำนวนเงิน 40,000 บำท
18. Series expansion for shear stress in large-amplitude
oscillatory shear flow from oldroyd 8-constant framework
ตีพิมพ์ในวำรสำร CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL
ENGINEERING, Volume : 97, Pages: 1655-1675, JUN 2019 (*)
จำนวนเงิน 20,000 บำท
19. Effect of Deep Cryogenic Treatment on the Properties
of TiN Coated 316L Stainless Steel ตีพิมพ์ในวำรสำร
CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, Volume:47, Issue:2,
Pages: 349-361, 2020 จำนวนเงิน 10,000 บำท
20. In Situ Assembly of LDPE/PA6 Multilayer Structure by
Stirring ตีพิมพ์ในวำรสำร INTERNATIONAL POLYMER
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จำนวนเงิน 20,000 บำท
21. Field analysis of PSA O-2-ozone production process
for water recycling ตีพิมพ์ในวำรสำร WATER AND ENVIRONMENT
JOURNAL, Volume:34, Issue:2, Pages: 223-231, 2020
จำนวนเงิน 20,000 บำท
22. An Energy Prediction Approach for a Nonintrusive Load
Monitoring in Home Appliances ตีพิมพ์ในวำรสำร IEEE
TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, Volume:66,
Issue:1, Pages: 96-105, 2020 จำนวนเงิน 13,333.33 บำท
23. Modeling and Control of Multiphase Interleaved FuelCell Boost Converter Based on Hamiltonian Control Theory
for Transportation Applications ตีพิมพ์ในวำรสำร IEEE
TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION,
Volume:6, Issue:2, Pages: 519-529, 2020 จำนวนเงิน 5,000 บำท
24. A solar powered direct current electrocoagulation
system with hydrogen recovery for wastewater treatment
ตีพิมพ์ในวำรสำร SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY,
Volume:55, Issue:13, Pages: 2353-2361, 2020
จำนวนเงิน 13,333.33 บำท
25. Effect of fly ash/silica fume ratio and curing condition
on mechanical properties of fiber-reinforced geopolymer
ตีพิมพ์ในวำรสำร JOURNAL OF SUSTAINABLE CEMENT-BASED
MATERIALS, DOI: 10.1080/21650373.2019.1709999, 2020 (*)
จำนวนเงิน 8,000 บำท
26. Thermal and sound properties of concrete mixed
with high porous aggregates from manufacturing waste
impregnated with phase change material ตีพิมพ์ในวำรสำร
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JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING, Volume: 29, Article
Number: 101111, MAY 2020 จำนวนเงิน 6,666.66 บำท
27. Autogenous and drying shrinkages of mortars and pore
structure of pastes made with activated binder of calcium
carbide residue and fly ash ตีพิมพ์ในวำรสำร CONSTRUCTION
AND BUILDING MATERIALS, Volume: 230, Article Number:
UNSP 116962, JAN 2020 จำนวนเงิน 8,000 บำท
28. Investigation of compressive strength and microstructures

of activated cement free binder from fly ash - calcium
carbide residue mixture ตีพิมพ์ในวำรสำร JOURNAL OF
MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T,
Volume: 8, Issue : 5, Pages 4757-4765,SEP-OCT 2019
จำนวนเงิน 8,000 บำท
29. Use of recycled aggregates in pressed fly ash geopolymer
concrete ตีพิมพ์ในวำรสำร ENVIRONMENTAL PROGRESS &
SUSTAINABLE ENERGY, Volume: 39, Issue : 2, Article Number:
UNSP e13327,2020 จำนวนเงิน 6,666.66 บำท
30. Multiscale laboratory investigation of the mechanical
and microstructural properties of dredged sediments
stabilized with cement and fly ash ตีพิมพ์ในวำรสำร
ENGINEERING GEOLOGY, Volume: 267, Article Number:
105491, 2020 จำนวนเงิน 16,000 บำท
31. Sustainable reuse of dredged sediments as pavement
materials by cement and fly ash stabilization ตีพิมพ์ในวำรสำร
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, DOI: 10.1007/
s11368-020-02635-x, 2020 จำนวนเงิน 16,000 บำท
32. Laboratory investigation of the properties of cement
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ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

fly ash gravel for use as a column-supported embankment
ตีพิมพ์ในวำรสำร CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS,
Volume: 257, Article Number: UNSP 119493, OCT 2020
จำนวนเงิน 16,000 บำท
33. Mechanical and microstructural properties of dredged
sediments treated with cement and fly ash for use as road
materials ตีพิมพ์ในวำรสำร ROAD MATERIALS AND PAVEMENT
DESIGN, DOI: 10.1080/14680629.2020.1772349, 2020
จำนวนเงิน 8,000 บำท
34. Mapping the Physical and Dielectric Properties of
Layered Soil Using Short-Time Matrix Pencil Method-Based
Ground-Penetrating Radar ตีพิมพ์ในวำรสำร IEEE ACCESS,
Volume 8, Pages 105610-105621, 2020 จำนวนเงิน 16,000 บำท
35. Biological Pest Control Based on Tensor Product
Transformation Method ตีพิมพ์ในวำรสำร ACTA POLYTECHNICA
HUNGARICA, Volume:17, Issue:6, Pages: 25-40- 2020
จำนวนเงิน 16,000 บำท
36. High temperature oxidation of AISI 430 stainless steel
in Ar-H2O at 800 degrees C ตีพิมพ์ในวำรสำร CORROSION
SCIENCE, Volume: 167, Article Number: 108489, 2020
จำนวนเงิน 13,333.33 บำท
37. Performance comparison among different multifunctional
reactors operated under energy self-sufficiency for
sustainable hydrogen production from ethanol ตีพิมพ์
ในวำรสำร INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,
Volume: 45, Issue: 36, Pages: 18309-18320, 2020
จำนวนเงิน 5,000 บำท
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แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

38. Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity
enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cell
ตีพิมพ์ในวำรสำร Chemical Engineering Transactions, Volume:78,
Pages: 343-348, 2020 จำนวนเงิน 5,000 บำท
39. Optimization of operating conditions of bio-hydrogenated
diesel production from fatty acid ตีพิมพ์ในวำรสำร Chemical
Engineering Transactions, Volume:78, Pages: 397-402, 2020
จำนวนเงิน 2,857.14 บำท
40. Sustainable unglazed and low sintering temperature
wall tiles by reutilizing sediment soil from the water supply
treatment process and glass cullet ตีพิมพ์ในวำรสำร
Songklanakarin Journal of Science and Technology,
Volume:42, Issue:5, Pages: 1117-1124, 2020
จำนวนเงิน 20,000 บำท
41. Design and experimental evaluation of a travelling
wave therm+B2:E10oacoustic engine ตีพิมพ์ในวำรสำร
ENERGY REPORTS, Volume 6, Pages 1456-1461, DEC 2020
จำนวนเงิน 20,000 บำท
42. The effect of phase-adjuster on the performance of
a thermoacoustic Stirling heat engine ตีพิมพ์ในวำรสำร
Thermal Science and Engineering Progress, Volume 20,
Article Number : 100665, DEC 2020 จำนวนเงิน 20,000 บำท
43. Environmental impact assessment of bio-hydrogenated
diesel from hydrogen and co-product of palm oil industry
ตีพิมพ์ในวำรสำร International Journal of Hydrogen Energy,
Volume 46,Issue 17, Pages 10570-10585, MAR 2021
จำนวนเงิน 8,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

44. Novel disturbance and observation based active islanding

detection for three-phase grid-connected inverters
ตีพิมพ์ในวำรสำร International Journal of Hydrogen Energy,
Volume 21, Issue 2, Pages 438-450, JAN 2021
จำนวนเงิน 6,666.66 บำท
45. Condition monitoring of worm gear wear and wear
particle analysis of industrial worm gear sets ตีพิมพ์ในวำรสำร
Wear, Article number 203687, 2021 จำนวนเงิน 40,000 บำท
46. Slurry - erosive wear and wear product analysis using
a SS430 propeller ตีพิมพ์ในวำรสำร Wear, Article number
203659, 2021 จำนวนเงิน 40,000 บำท
47. Impact of users’ finger on the amount and direction
of radiated power from a 28 ghz 4-element mimo antenna
mobile terminal ตีพิมพ์ในวำรสำร Progress In Electromagnetics
Research C, Volume 104, Pages 85-97, 2020 (*)
จำนวนเงิน 20,000 บำท
48. Route selection in multimodal transportation networks:
a hybrid multiple criteria decision-making approach
ตีพิมพ์ในวำรสำร JOURNAL OF INDUSTRIAL AND PRODUCTION
ENGINEERING , Volume 38, Issue3, Pages 171-185, FEB 2021
จำนวนเงิน 20,000 บำท
49. An integrated approach of fuzzy risk assessment model
and data envelopment analysis for route selection in
multimodal transportation networks ตีพิมพ์ในวำรสำร Expert
Systems with Applications, Volume 171, Article number
114342, June 2021 จำนวนเงิน 20,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

50. 3D Rapid-Prototyped 21-31-GHz Hollow SIWs for
Low-Cost 5G IoT and Robotic Applications ตีพิมพ์ในวำรสำร
IEEE ACCESS, Volume 9, Pages 11750-11760, 2021 (*)
จำนวนเงิน 13,333.33 บำท
51. Gain Optimization of Low-Profile Textile Antennas
Using CMA and Active Mode Subtraction Method ตีพิมพ์
ในวำรสำร IEEE ACCESS, Volume 9, Pages 23691-23704,
2021 (*) จำนวนเงิน 40,000 บำท
52. Comparison of dry sliding tribological behavior of SS
316L impregnated with MoS2 vs h-BN solid lubricants:
A statistical point of view ตีพิมพ์ในวำรสำร Wear, Article
number 203676, 2021 จำนวนเงิน 16,000 บำท
53. Risk Analysis Using Failure Modes, Effects, and Criticality
Analysis for Transmission Network Assets ตีพิมพ์ในวำรสำร
ENERGIES, Volume: 14, Issue: 4, Article Number: 977,
FEB 2021 จำนวนเงิน 7,500 บำท
54. Dynamic behaviors and protection mechanisms of
sulcata tortoise carapace ตีพิมพ์ในวำรสำร COMPUTER
METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING,
FEB 2021 จำนวนเงิน 10,000 บำท
55. Process intensification of biodiesel production with
integrated microscale reactor and separator ตีพิมพ์ในวำรสำร
Chemical Engineering and Processing - Process Intensification,
Volume 164, July 2021, Article number 108422
จำนวนเงิน 26,666.64 บำท
56. The d and q Axes Technique for Suppression ZeroSequence Circulating Current in Directly Parallel Three-Phase

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

PWM Converters ตีพิมพ์ในวำรสำร IEEE Access, Volume 9, 2021,

Pages 52213-52224 จำนวนเงิน 20,000 บำท
57. Effect of Morphologically Controlled Hematite
Nanoparticles on the Properties of Fly Ash Blended Cement
ตีพิมพ์ในวำรสำร NANOMATERIALS, Volume 11, Issue: 4,
Article Number: 1003, APR 2021 (*) จำนวนเงิน 13,333.33 บำท
58. Computational investigation of thermal behavior and
molten metal flow with moving laser heat source for
selective laser melting process ตีพิมพ์ในวำรสำร CASE STUDIES
IN THERMAL ENGINEERING, Volume 24, Article Number:
100860, APR 2021 จำนวนเงิน 8,000 บำท
59. Adaptive Multicriteria Thresholding for Cooperative
Spectrum Sensing in Cognitive Radio Ad Hoc Smart Grid
Networks under Shadowing Effect ตีพิมพ์ในวำรสำร Energies,
Volume 14, Issue 8, Article number 2259, APR 2021
จำนวนเงิน 20,000 บำท
60. A Decoupling Network for Resonant and Non-Resonant
Sub-1 GHz MIMO Mobile Terminal Antennas With Improved
Compactness and Efficiency ตีพิมพ์ในวำรสำร IEEE ACCESS,
Volume 2, Pages: 59475-59485, 2021 (*) จำนวนเงิน 40,000 บำท
61. A Dual-Band Metasurface Reflector Using Ring Resonator
With Interdigital Capacitor ตีพิมพ์ในวำรสำร IEEE ACCESS,
Volume 9, Pages: 62074-62083, 2021 จำนวนเงิน 8,000 บำท
62. Bandwidth Optimization of a Textile PIFA with DGS
Using Characteristic Mode Analysis ตีพิมพ์ในวำรสำร SENSORS,
Volume 21, Issue: 7, Article Number: 2516, APR 2021 (*)
จำนวนเงิน 40,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

63. Liquid-Based Reconfigurable Antenna Technology:
Recent Developments, Challenges and Future ตีพิมพ์ใน
วำรสำร SENSORS, Volume 21, Issue: 3, Article Number: 827,
FEB 2021 (*) จำนวนเงิน 40,000 บำท
64. Quality Prediction Modeling of a Preform Fastener
Process using Fuzzy Logic and DEFORM Simulation
ตีพิมพ์ในวำรสำร INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY,
Volume 12, Issue: 1, Pages 33-42, JAN 2021 จำนวนเงิน
15,000 บำท
65. Thermal oxidation resistance of quaternary TiAlCrN
coatings prepared with cathodic arc evaporation
ตีพิมพ์ในวำรสำร JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC
SOCIETY, DOI: 10.1007/s41779-021-00617-x, JUN 2021
จำนวนเงิน 6,666.66 บำท
66. Combination of rice husk ash, bagasse ash, and calcium
carbonate for developing unglazed fired clay tile
ตีพิมพ์ในวำรสำร AIMS Materials Science, Volume 8, Issue 3,
Pages 434 - 452, 2021 จำนวนเงิน 10,000 บำท
67. Effects of operating parameters on co-gasification of
coconut petioles and refuse-derived fuel ตีพิมพ์ในวำรสำร
Waste Management and Research, 2021 จำนวนเงิน 6,000 บำท
หมายเหตุ : (*) หมำยถึง มีชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่อยู่บนฐำนข้อมูล WoS/SCOPUS

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะมีจำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่อยู่บนฐำนข้อมูล WOS จำนวน 67 เรื่อง ดังนี้
ภำควิชำครุศำสตร์เครื่องกล จำนวน 2 เรื่อง
เรื่อง

5

67

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓ 1. เรื่อง Experimental investigation of vapour compression
chiller based on transient cooling performance influenced
by expansion devices
2. เรื่อง Real Air-Conditioning Performance of Ejector
Refrigerator Based Air-Conditioner Powered by Low
Temperature Heat Source
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ จำนวน 62 เรื่อง
1. เรื่อง Meshless Technique for the Solution of TimeFractional Partial Differential Equations Having Real-World
Applications
2. เรื่อง Lorentz Forces Effects on the Interactions of
Nanoparticles in Emerging Mechanisms with Innovative Approach

3. เรื่อง Utilization of hall current and ions slip effects for
the dynamic simulation of peristalsis in a compliant channel
4. เรื่อง Magnetohydrodynamic mixed convective peristaltic
slip transport of carbon nanotubes dispersed in water through
an inclined channel with Joule heating
5. เรื่อง A comprehensive study to the assessment of Arrhenius

activation energy and binary chemical reaction in swirling flow

6. เรื่อง Adaptive Control of Fuel Cell Converter Based on
a New Hamiltonian Energy Function for Stabilizing the DC
Bus in DC Microgrid Applications
7. เรื่อง Improving the Fuel Economy and Battery Lifespan
in Fuel Cell/Renewable Hybrid Power Systems Using the

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Power-Following Control of the Fueling Regulators
8. เรื่อง Efficient Operation of the Hybrid Power System Using
an Optimal Fueling Strategy and Control of the Fuel Cell
Power Based on the Required Power Tracking Algorithm
9. เรื่อง Generalized thermoviscoelastic model with memory
dependent derivatives and multi-phase delay for an excited
spherical cavity
10. เรือ่ ง Radiative heat transfer enhancement in MHD porous
channel flow of an Oldroyd-B fluid under generalized
boundary conditions
11. เรื่อง Novel insights into the computational techniques
in unsteady MHD second-grade fluid dynamics with oscillatory
boundary conditions
12. เรื่อง On error estimations of Simpson's second type
quadrature formula
13. เรื่อง Lyapunov function-based improved switching
command for a boost converter with an inductor-capacitor
input filter
14. เรื่อง Computational Approach to Dynamic Systems
through Similarity Measure and Homotopy Analysis Method
for Renewable Energy
15. เรื่อง Analysing time-fractional exotic options via efficient
local meshless method
16. เรื่อง Construction of exact traveling wave solutions
of the Bogoyavlenskii equation by (G '/G,1/G)-expansion
and (1/G ')-expansion techniques

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

17. เรื่อง Theoretical and numerical investigation of entropy
for the variable thermophysical characteristics of couple
stress material: Applications to optimization
18. เรื่อง Generalized Unsteady MHD Natural Convective
Flow of Jeffery Model with ramped wall velocity and
Newtonian heating; A Caputo-Fabrizio Approach
19. เรื่อง A novel algorithm for the computation of systems
containing different types of integral and integro-differential
equations
20. เรื่อง Magnetic field promoted irreversible process of
water based nanocomposites with heat and mass transfer flow

21. เรื่อง Fuel Cell Electric Vehicles-A Brief Review of Current
Topologies and Energy Management Strategies
22. เรื่อง An exact analysis of radiative heat transfer and
unsteady MHD convective flow of a second-grade fluid
with ramped wall motion and temperature
23. เรื่อง Design and control of multiphase interleaved boost
converters-based on differential flatness theory for PEM fuel
cell multi-stack applications
24. เรื่อง Real Air-Conditioning Performance of Ejector
Refrigerator Based Air-Conditioner Powered by Low
Temperature Heat Source
25. เรื่อง One-Sixteenth Spherical Homogeneous Dielectric
Lens Antenna Using Partially Reflective Surface for Size
Reduction and High-Gain Radiation
26. เรื่อง Inverted L-Shaped CP Patch Antenna with CornerTruncated Partial Ground Plane Diagonally Adjoined with

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Square Branch for L-Band Applications
27. เรือ่ ง Modelling of vibrations of rotating nanoscale beams
surrounded by a magnetic field and subjected to a harmonic
thermal field using a state-space approach
28. เรื่อง Exploration of Temperature-Dependent Thermal
Conductivity and Diffusion Coefficient for Thermal and Mass
Transportation in Sutterby Nanofluid Model over a Stretching
Cylinder
29. เรื่อง Utilization of updated version of heat flux model
for the radiative flow of a non-Newtonian material under
Joule heating: OHAM application
30. เรื่อง Proton Exchange Membrane Electrolyzer Emulator
for Power Electronics Testing Applications
31. เรื่อง A Simple and Safe Strategy for Improving the Fuel
Economy of a Fuel Cell Vehicle
32. เรื่อง Load Frequency Control Using Hybrid Intelligent
Optimization Technique for Multi-Source Power Systems
33. เรื่อง Hybrid Gravitational-Firefly Algorithm-Based Load
Frequency Control for Hydrothermal Two-Area System
34. เรื่อง A New Active Control Driver Circuit for Satellite's
Torquer System Using Second Generation Current Conveyor
35. เรื่อง Multiband asymmetric radio frequency to direct
current converter circuit for wireless power transfer
36. เรื่อง Impact of primary nozzle area ratio on the
performance of ejector refrigeration system
37. เรื่อง Thermal analysis of MHD convective slip transport
of fractional Oldroyd-B fluid over a plate

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

38. เรื่อง Effect of rotational slip on the physical parameter
in a micropolar fluid flow past a stretching sheet
39. เรื่อง Rotating flow assessment of magnetized mixture
fluid suspended with hybrid nanoparticles and chemical
reactions of species
40. เรื่อง Wideband dielectric properties of silicon and glass
substrates for terahertz integrated circuits and microsystems
41. เรื่อง Analyzing the Effect of Parasitic Capacitance in a
Full-Bridge Class-D Current Source Rectifier on a High Step-Up
Push-Pull Multiresonant Converter
42. เรื่อง fractional magnetohydrodynamic flow of a second
grade fluid in a porous medium with variable wall velocity
and newtonian heating
43. เรื่อง Bioconvection phenomenon for the boundary layer
flow of magnetohydrodynamic Carreau liquid over a heated disk

44. เรื่อง Computational optimization for the deposition of
bioconvection thin Oldroyd-B nanofluid with entropy generation

45. เรือ่ ง Numerical Solution of the Multiterm Time-Fractional

Model for Heat Conductivity by Local Meshless Technique
46. เรื่อง Exploring the nanomechanical concepts of development

through recent updates in magnetically guided system
47. เรื่อง A Framework for the Magnetic Dipole Effect on the
Thixotropic Nanofluid Flow Past a Continuous Curved
Stretched Surface
48. เรื่อง Feasibility study and in-depth performance assessment

of needle valve using as expansion device in refrigeration
system

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

49. เรื่อง Series hybrid fuel cell/supercapacitor power source
50. เรื่อง Multi-Objective Energy Management Strategy for
PV/FC Hybrid Power Systems
51. เรื่อง Robust Hamiltonian Energy Control Based on
Lyapunov Function for Four-Phase Parallel Fuel Cell Boost
Converter for DC Microgrid Applications
52. เรื่อง Improved Adaptive Hamiltonian Control Law for
Constant Power Load Stability Issue in DC Microgrid : Case
Study for Multiphase Interleaved Fuel Cell Boost Converter
53. เรื่อง Mechanical aspects of Maxwell nanofluid in
dynamic system with irreversible analysis
54. เรื่อง Nanoparticles shape effects on thermal performance
of Brinkman-type ferrofluid under heat injection/consumption
and thermal radiation : A fractional model with non-singular
kernel and non-uniform temperature and velocity conditions
55. เรื่อง A Three-Phase Resonant Boost Inverter Fed
Brushless DC Motor Drive for Electric Vehicles
56. เรือ่ ง Significant Involvement of Double Diffusion Theories
on Viscoelastic Fluid Comprising Variable Thermophysical
Properties
57. เรื่อง Performance improvement of ejector refrigeratorbased water chiller working with different mixing chamber
profiles
58. เรื่อง Intelligent charging station in 5G environments :
Challenges and perspectives
59. เรื่อง Fractional Modeling and Exact Solutions to Analyze
Thermal Performance of Fe3O4-MoS2-Water Hybrid Nanofluid

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Flow Over an Inclined Surface With Ramped Heating and
Ramped Boundary Motion
60. เรื่อง S-Shaped Metasurface-Based Wideband Circularly
Polarized Patch Antenna for C-Band Applications
61. เรื่อง Switched Beam Multi-Element Circular Array Antenna
Schemes for 2D Single-Anchor Indoor Positioning Applications
62. เรื่อง Quadri-Cluster Broadband Circularly-Polarized
Sequentially-Rotated Metasurface-Based Antenna Array
for C-Band Satellite Communications
ภำควิชำครุศำสตร์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

1. เรื่อง Design on Big data Platform-based in Higher Education

2. เรื่อง The Architecture of Intelligent Career Prediction
System based on the Cognitive Technology for Producing
Graduates to the Digital Manpower
ภำควิชำบริหำรเทคนิคศึกษำ จำนวน 1 เรื่อง
1. เรื่อง Developing an operational approach to educational
quality assurance in colleges under the office of the vocational

education commission in Thailand
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
บนฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล SCOPUS

ตั้งไว้ 2,000,000
ใช้จริง 2,000,000

บทควำม

20

53

✓ - มีบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล Scopus จำนวน 53 บทควำม ได้แก่
1. Comparing medical care costs using bayesian credible
intervals for the ratio of means of delta-lognormal distributions

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
บนฐานข้อมูล
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. Influence of Titanium Dioxide Particles on the Filtration of
1,4-Dioxane and Antibacterial Properties of Electrospun
Cellulose Acetate and Polyvinylidene Fluoride Nanofibrous
Membranes
3. The effect of hydrolysis of cassava starch on the characteristics

of microspheres prepared by an emulsification-crosslinking
method
4. Mass Transfer Correlation and Optimization of Carbon
Dioxide Capture in a Microchannel Contactor: A Case of CO2
Rich Gas
5. In-situ self-aligned NaCl-solution fluidic-integrated microwave

sensors for industrial and biomedical applications
6. Bayesian confidence intervals for the difference between
variances of delta-lognormal distributions
7. Mushroom spawn quality classification with machine learning

8. Odds Ratio Estimation for Small Count in Zero-Inflated
Poisson
9. A New Nonparametric Tukey MA-EWMA Control Charts for
Detecting Mean Shifts
10. Convergence and Applications of the Implicit Finite
Difference Method for Advection-Diffusion-Reaction Equations
11. The Effects of CeO2 and Co Doping on the Properties and
the Performance of the Ni/Al2O3-MgO Catalyst for the
Combined Steam and CO2 Reforming of Methane Using Ultra
Low Steam to Carbon Ratio
12. Comparing particulate matter dispersion in Thailand using
the Bayesian Confidence Intervals for ratio of coefficients of

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
บนฐานข้อมูล
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

variation
13. Influence of natural colour blends of freeze-dried Gac aril
and pulp on the quality of whey protein-mixed gelatin-based
chewables
14. Exact run length evaluation on a two-sided modified
exponentially weighted moving average chart for monitoring
process mean
15. Bioenergy from dairy manure: technologies, challenges
and opportunities
16. Tropical and temperate wastewater treatment plants
assemble different and diverse microbiomes
17. Productivity of Pseudomonas putida TISTR 1522 in
polyhydroxyalkanoates (PHAs) production from saponified
palm oil
18. Immobilized laccase on zinc oxide nanoarray for catalytic
degradation of tertiary butyl alcohol
19. A Bayesian Approach for Estimation of Coefficients of
Variation of Normal Distributions
20. Estimating the average daily rainfall in Thailand using
confidence intervals for the common mean of several delta
lognormal distributions
21. Enhancement of biogas production from sunnhemp using
alkaline pretreatment
22. 3D Rapid-Prototyped 21-31-GHz Hollow SIWs for Low-Cost
5G IoT and Robotic Applications
23. Ethanol production from waste glycerol using glucose as
co-carbon source

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
บนฐานข้อมูล
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

24. Requirements for efficient plantlet regeneration using
cotyledonary nodal explants of purple coral tree
(Erythrina fusca Lour.)
25. Biometric user identification based on human activity
recognition using wearable sensors: An experiment using
deep learning models
26. One-Sixteenth Spherical Homogeneous Dielectric Lens
Antenna Using Partially Reflective Surface for Size Reduction
and High-Gain Radiation
27. Increasing Lignification in Translucent Disorder Aril of
Mangosteen Related to the ROS Defensive Function
28. Heterogeneous Network Model to Identify Potential
Associations Between Plasmodium vivax and Human Proteins
29. Lstm networks using smartphone data for sensor-based
human activity recognition in smart homes
30. IoT Telemonitoring System for COVID-19 Quarantine
31. Investigation on dynamics of an impulsive predator–prey
system with generalized Holling type IV functional response
and anti-predator behavior
32. Meta-Path Based Gene Ontology Profiles for Predicting
Drug-Disease Associations
33. An application of optimal control to sugarcane harvesting
in thailand
34. Bayesian confidence intervals for variance of delta
lognormal distribution with an application to rainfall dispersion

35. Characterization of spray-dried Gac aril extract and
estimated shelf life of β-carotene and lycopene

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
บนฐานข้อมูล
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

36. Multi-Data Aspects of Protein Similarity with a Learning
Technique to Identify Drug-Disease Associations
37. Network diffusion with centrality measures to identify
disease-related genes
38. Harvesting Time And Viability Of Ixora Coccinea 'Dwarf
Red Coccinea' Pollen
39. Experimental confirmation of proton conductivity
predicted from intermolecular hydrogen-bonding in spatially
confined novel histamine derivatives
40. Target Identification Using Homopharma and Network
Based Methods for Predicting Compounds Against Dengue
Virus-Infected Cells
41. A mathematical model of optimal control for addictive
buying: Predicting the population behavior
42. Determination of an optimal control strategies for the
discrete time addictive buying model with the consumer
confidence index
43. Application of the exp-function and generalized kudryashov
methods for obtaining new exact solutions of certain nonlinear

conformable time partial integro-differential equations
44. Structure and properties of in situ reactive blend of
polylactide and thermoplastic starch
45. Glycidyl methacrylate functionalized star-shaped
polylactide for electron beam modification of polylactic acid:
Synthesis, irradiation effects and microwave-resistant studies
46. Simultaneous confidence intervals for all pairwise differences
between the coefficients of variation of rainfall series in Thailand

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

47. The effects of constructed bivariate copulas on multivariate

- จำนวนบทควำมที่มีชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม

เรื่อง

5

18

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

control charts effectiveness
48. R Package for the Two-Parameters Crack Distribution
49. Optimization of Bio-succinic Fermentation Process from
Crude Glycerol by Actinobacillus succinogenes
50. Quantum Hermite-Hadamard type integral inequalities
for convex stochastic processes
51. Some New Simpson’s and Newton’s Formulas Type
Inequalities for Convex Functions in Quantum Calculus
52. Analysis of a discrete mathematical COVID-19 model
53. On Some New Fractional Ostrowski- and Trapezoid-Type
Inequalities for Functions of Bounded Variations with Two
Variables
✓ - มีบทควำมที่มีชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม จำนวน 18 เรื่อง ได้แก่
1. The Demonstration of the Superiority of the Dual Ni-Based
Catalytic System for the Adjustment of the H2/CO Ratio in
Syngas for Green Fuel Technologies
2. Biosynthesis of medium chain length polyhydroxyalkanoates

(mcl-PHAs) from palm oil
3. Influence of Titanium Dioxide Particles on the Filtration
of 1,4 Dioxane and Antibacterial Properties of Electrospun
Cellulose Acetate and Polyvinylidene Fluoride Nanofibrous
Membranes
4. In-situ self-aligned NaCl-solution fluidic-integrated microwave

sensors for industrial and biomedical applications
5. The Effects of CeO2 and Co Doping on the Properties and
the Performance of the Ni/Al2O3-MgO Catalyst for the

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
บนฐานข้อมูล
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Combined Steam and CO2 Reforming of Methane Using
Ultra Low Steam to Carbon Ratio
6. Bioenergy from dairy manure: technologies, challenges
and opportunities
7. Tropical and temperate wastewater treatment plants
assemble different and diverse microbiomes
8. 3D Rapid-Prototyped 21-31-GHz Hollow SIWs for Low-Cost
5G IoT and Robotic Applications
9. Requirements for efficient plantlet regeneration using
cotyledonary nodal explants of purple coral tree
(Erythrina fusca Lour.)
10. One-Sixteenth Spherical Homogeneous Dielectric Lens
Antenna Using Partially Reflective Surface for Size Reduction
and High-Gain Radiation
11. Characterization of spray-dried Gac aril extract and
estimated shelf life of β-carotene and lycopene
12. Harvesting Time And Viability Of Ixora Coccinea 'Dwarf
Red Coccinea' Pollen
13. Experimental confirmation of proton conductivity predicted

from intermolecular hydrogen-bonding in spatially-confined
novel histamine derivatives
14. Target Identification Using Homopharma and NetworkBased Methods for Predicting Compounds Against Dengue
Virus-Infected Cells
15. Quantum Hermite-Hadamard type integral inequalities
for convex stochastic processes

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
บนฐานข้อมูล
- ต่อ -

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ของบุคลากรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

16. Some New Simpson’s and Newton’s Formulas Type
Inequalities for Convex Functions in Quantum Calculus
17. Analysis of a discrete mathematical COVID-19 model
18. On Some New Fractional Ostrowski- and Trapezoid-Type
Inequalities for Functions of Bounded Variations with Two
Variables

บทควำม

3

3

- มีบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
จำนวน 3 บทควำม ดังนี้
1. "Advanced loop thermosiphon with check valve
✓ (ALT/CV): Thermal performance and behavior" ผลงำนของ
ผศ.ดร.กฤษฎำกร บุดดำจันทร์, รศ.ดร.นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร
และ รศ.ดร.ธัญญำ ปรเมษฐำนุวัฒน์. ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
International Journal of Renewable Energy Development
(ISSN:2252-4940). Volume 10, Issue 2, Pages 283 - 295,
May 2021. ส่วนงำนที่จัดพิมพ์ : Diponegoro university
Indonesia Center of Biomass and Renewable Energy
(CBIORE).
2. "Heat transfer characteristics of closed-end
thermosyphon (CE-TPCT)" ผลงำนของ Thanya
Parametthanuwat, Nipon Bhuwakietkumjohn,
Surachet Sichamnan, Namphon Pipatpaiboon ตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำร Engineering Science and Technology,
an International Journal. (ISSN: 22150986)
Open Access 2021. ส่วนงำนที่จัดพิมพ์ : Elsevier B.V.
3. "Automated point cloud classification using an imagebased instance segmentation for structure from motion.

การจัดการอุตสาหกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ของบุคลากรในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

ผลงำนของ Natthapol Saovana, Nobuyoshi Yabuki,

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยและการไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนภำควิชำที่มีกำรเผยแพร่ผลงำนตีพิมพ์

- คณะได้จัดสรรทุนวิจัยและกำรไปนำเสนอผลงำนวิจัย
ในระดับนำนำชำติ ครบทั้ง 3 ภำควิชำ จำนวน 28 ผลงำน ดังนี้
ภำควิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 8 ผลงำน ได้แก่

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Tomohiro Fukuda. ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร Automation in
Construction (ISSN:0926-5805). Volume 129,
September 2021. ส่วนงำนที่จัดพิมพ์ : Elsevier B.V.

ภำควิชำ

3

3

✓ 1. ผลงำน Opinion Mining using TRC Techniques
th
งำนประชุมวิชำกำร 10 International Conference on Pattern
Recognition Applications and Methods (ICPRAM 2021)
ระหว่ำงวันที่ 4 - 6 ก.พ. 64 อยู่ในฐำนข้อมูล IEEE, SCOPUS
โดยได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 17,580 บำท
2. ผลงำน Feature Distillation of High Dimension Datasets:
Dimension Contraction and Component Dilation
งำนประชุมวิชำกำร 17th International Joint Conference
on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)
ระหว่ำงวันที่ 4 - 6 พ.ย. 63
3. ผลงำน Augmented Reality with Mask R-CNN (ARR-CNN)
inspection for Intelligent Manufacturing
งำนประชุมวิชำกำร The 12th International Conference
on Advances in Information Technology (IAIT2021)
ระหว่ำงวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 64
4. ผลงำน Overmind: A collaborative decentralized
machine learning framework
ชื่อวำรสำร Advances in Science, Technology and Engineering
Systems Journal วันที่ตีพิมพ์ 1 พ.ย. 64

ตั้งไว้ 320,000
ใช้จริง 81,385
(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยและการไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Volume 5 Number 6 หน้ำที่ตีพิมพ์ 280-289
5. ผลงำน CPS-based Automation Model Prediction for
Inspection
งำนประชุมวิชำกำร 13th International Conference Knowledge
Knowledge and Smart Technology ระหว่ำงวันที่ 21 - 24 ม.ค. 64

6. ผลงำน Open source disease analysis system of cactus
by artificial intelligence and image processing
งำนประชุมวิชำกำร The 12th International Conference
on Advances in Information Technology (IAIT2021)
ระหว่ำงวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 64
7. ผลงำน Enhancing Forex Rates Prediction with Machine
Learning on EUR to USD with Moving Average Methods
and Financial Factors
งำนประชุมวิชำกำร The 17th International Conference on
Computing and Information Technology
ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 พ.ค. 64
8. ผลงำน Object Detection with Convolution Neural Networks
and Custom-SmallerVGGNet
งำนประชุมวิชำกำร The 17th International Conference on
Computing and Information Technology
ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 พ.ค. 64
ภำควิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 8 ผลงำน ดังนี้
1. ผลงำน Development a home electrical equipment
control device via voice commands for elderly assistance
th

งำนประชุมวิชำกำร The 15 International Symposium
on Artificial Intelligence and Natural Language Processing
and International Conference on Artificial Intelligence &

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยและการไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Internet of Thing, ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63
2. ผลงำน Face Detection System for Public Transport
Service Based on Scale-Invariant Feature Transform
งำนประชุมวิชำกำร 15th International Joint Symposium
on Artificial Intelligence and Natural Language Processing
(iSAI-NLP) ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63
3. ผลงำน Developed Credit Card Fraud Detection Alert
Systems via Notification of LINE Application
งำนประชุมวิชำกำร The 15th International Symposium
on Artificial Intelligence and Natural Language Processing
and International Conference on Artificial Intelligence &
Internet of Thing, ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63
4. ผลงำน Face Recognition System for Financial Identity
Theft Protection
งำนประชุมวิชำกำร 15th International Joint Symposium
on Artificial Intelligence and Natural Language Processing
(iSAI-NLP) ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63
5. ผลงำน Image Classification of Forage Plants in Fabaceae
Family Using Scale Invariant Feature Transform Method
งำนประชุมวิชำกำร The 15th International Symposium
on Artificial Intelligence and Natural Language Processing
and International Conference on Artificial Intelligence &
Internet of Thing ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63
6. บทควำม Mushroom Classification by Physical Characteristics
by Technique of k-Nearest Neighbor
th

งำนประชุมวิชำกำร 15 International Joint Symposium
on Artificial Intelligence and Natural Language Processing

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยและการไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(iSAI-NLP) ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63
7. บทควำม Development a home electrical equipment
control device via voice commands for elderly assistance
งำนประชุมวิชำกำร iSAI-NLP-AIoT2020-0145
ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63
8. บทควำม An Efficiency Random Forest Algorithm for
Classification of Patients with Kidney Dysfunction
งำนประชุมวิชำกำร 15th International Joint Symposium
on Artificial Intelligence and Natural Language Processing
(iSAI-NLP) ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พ.ย. 63
ภำควิชำกำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำย จำนวน 12 ผลงำน ดังนี้
1. บทควำม Quality of Service as a Baseline for 5G: A Recent
Study of 4G Network Performance in Thailand
งำนประชุมวิชำกำร 2020 IEEE International Conference
on Communication, Networks and Satellite (Comnetsat)
ระหว่ำงวันที่ 17 - 18 ธ.ค. 63
2. บทควำม Environment Monitoring System through
LoRaWAN for Smart Agriculture
งำนประชุมวิชำกำร 2020 - 5th International Conference
on Information Technology (InCIT)
ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 ต.ค. 63
3. บทควำม Analysis of spammers’ behavior on a live
streaming chat
วำรสำร IAES International Journal of Artificial
Intelligence (IJ-AI) วันที่ตีพิมพ์ 31 มี.ค. 64 Volume 10 Number 1
4. บทควำม Secure Password Storing Using Prime
Decomposition

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยและการไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

วำรสำร IAENG International Journal of Computer Science
วันที่ตพี ิมพ์ 1 มี.ค. 64 Volume 48 Number 1 หน้ำที่ตพี ิมพ์ 152-160
5. บทควำม Abnormal Activity Detection and Notification
Platform for Real-Time Ad Hoc Network
วำรสำร International Journal of Online and Biomedical
Engineering วันที่ตีพิมพ์ 15 ธ.ค. 63 Volume 16 Number 15
หน้ำที่ตีพิมพ์ 45-63
6. บทควำม Authentication and Password Storing Improvement
using SXR algorithm with a hash function
วำรสำร International Journal of Electrical and Computer
Engineering (IJECE) วันที่ตีพิมพ์ 1 ธ.ค. 63 Volume 10 Number 6
7. บทควำม Algorithm for extracting product feature from
e-commerce comment
วำรสำร Indonesian Journal of Electrical Engineering and
Computer Science วันที่ตีพิมพ์ 1 พ.ค. 64 Volume 22 Number 2
8. บทควำม QoS Measurement: A Comparative Study
of Speeds and Latency for 5G Network Using Different
Speed Test Applications for Mobile Phones
งำนประชุมวิชำกำร 2021 IEEE 7th International Conference
on Smart Instrumentation ระหว่ำงวันที่ 24 - 26 ส.ค. 64
9. บทควำม Sustainable Development of a Prototype
of Air Mattress from Re-Used Materials for Pressure
Ulcer Prevention
งำนประชุมวิชำกำร International Conference on Green
Energy, Computing and Sustainable Technology
(GECOST 2021) ระหว่ำงวันที่ 7 - 9 ก.ค. 64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

10. บทควำม Comparison of TTS System Efficiency: a Pilot
Study of Word Intelligibility Between Siri and Google
Translate with Thai Words
งำนประชุมวิชำกำร The 2021 International Conference
on Artificial Intelligence and Computer Science Technology
(ICAICST) ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 มิ.ย. 64
11. บทควำม A Study of 5G Network Performance: a Pilot
Field Trial at the Main Skytrain Stations in Bangkok
งำนประชุมวิชำกำร The 2021 International Conference
on Artificial Intelligence and Computer Science Technology
(ICAICST) ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 มิ.ย. 64
12. บทควำม Drowsiness/Sleep Detection and Alert System:
Development of A Prototype Using Raspberry PI Raspberry PI

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยและการไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

งำนประชุมวิชำกำร the IEEE 2nd International Conference
Of Emerging Technologie 2021 (2nd INCET 2021)
ระหว่ำงวันที่ 17 - 18 พ.ค. 64
โครงการจัดทาวารสารวิชาการศิลปศาสตร์
ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนวำรสำรที่ตีพิมพ์
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของคณำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำและผู้สนใจที่มีต่อวำรสำรฯ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรศิลปศำสตร์ประยุกต์

เล่ม
2
คะแนนเฉลี่ย 3.51

2
4.53

จำนวน 2 เล่ม มีบทควำมวิจัย รวมทั้งหมด 20 บทควำม ดังนี้
* ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค. - ธ.ค. 63 ตีพิมพ์ จำนวน 10 บทควำม
✓ * ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ตีพิมพ์ จำนวน 10 บทควำม
✓ เป็นกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย พัฒนำ และผลงำนวิชำกำรด้ำนภำษำศำสตร์
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ของคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ
ของ มจพ. รวมทั้งนักวิจัยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ/เอกชน
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ควำมรู้ และเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 57,674

- กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ คณะศิลปศาสตร์
ของวำรสำรในปัจจุบัน ประยุกต์
ทั้งกำรเผยแพร่บทควำม
ในรูปแบบออนไลน์เท่ำนั้น

กำรปรับเปลี่ยน Format

ของบทควำม กำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรตีพิมพ์
กำรเปลี่ยนฐำนข้อมูล
จำกระบบ OJS มำเป็น
ระบบ ThaiJO 2.0 ทำให้

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการจัดทาวารสารวิชาการศิลปศาสตร์
ประยุกต์
- ต่อ -

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

พบปัญหำในกำรบริหำร
จัดกำรในระยะแรก เช่น
ยังพบว่ำผู้สนใจส่งบทควำม

ยังคงเตรียมบทควำม
ในลักษณะเดิม กำรเข้ำสมัคร

และส่งบทควำมผ่ำน
ช่องทำงเดิมทำงระบบ OJS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
บทความเพื่อให้ได้รับทุนวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงการติดตามผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของบุคลากรภาควิชาทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่หรือตีพิมพ์
ในระดับชำติและระดับนำนำชำติ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (แบบออนไลน์)
เรื่อง เทคนิคกำรเขียนบทควำมเพื่อให้ได้รับทุนวิจัย เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

บทควำม

2

223
4.58

4

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
13,340

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 67 คน จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 30 คน
✓ คิดเป็นร้อยละ 223 และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับ
✓ กำรอบรมเท่ำกับ 4.58
- มีงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ จำนวน 4 บทควำม ได้แก่
1. กำรตัดสินใจเลือกซื้อบ้ำนจัดสรรของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวำย
ใน จ.ปรำจีนบุรี (บทควำมวิจัย) นำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำร
✓ ระดับชำติ ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ครั้งที่ 8 วิทยำลัยพำณิชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบุรพำ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63
โดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนไลน์
บรรจุแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยำ (บทควำมวิจัย) กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ "กำรจัดกำรในยุคเทคโนโลยีนำกำรเปลี่ยนแปลง"
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 โดย
ผศ.ดร.สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์

โครงการติดตามผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของบุคลากรภาควิชาทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3. กำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำออนไลน์ผ่ำนช่องทำงตลำดกลำงพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร ครั้งที่ 9 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 โดยอำจำรย์ ดร.อดิลักษณ์ พุ่มอิ่ม
4. โมเดลเชิงสำเหตุของกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำก และสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรสถำนบันเทิงยำมค่ำคืน
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร ตีพิมพ์ในวำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

(ISSN 1905-2383) ตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย. 64 TCI (กลุ่ม 1)
โดย ผศ.ดร.ทิชำกร เกษรบัว
โครงการจัดทาวารสารวิชาการและงานวิจัย
คณะบริหาธุรกิจ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนวำรสำรที่เผยแพร่

ฉบับ

1

2

โครงการรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัล

ผลงำน

3

7

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย
คณะบริหำรธุรกิจ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. เดือน ก.ค. - ธ.ค. 63
✓ 2. เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง
(-)

- มีกำรดำเนินงำนโครงกำรรำงวัลนักวิจัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ซึ่งมีกำรประกำศผลรำงวัล เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 มีนักวิจัยที่ได้รบั รำงวัล
✓ จำนวน 7 คน ได้แก่
1. ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล นักวิจัยดีเด่นด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ
2. รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล นักวิจัยดีเด่นด้ำนนวัตกรรม
3. Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ
4. ผศ.ดร.พรรณรำย ละตำ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้ำนสังคมศำสตร์
5. อ.ดร.สำยชล ศรีแป้น ชมเชยรุ่นใหม่ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ
6. อ.ดร.ภำตย์ สังข์แก้ว ชมเชยรุ่นใหม่ด้ำนสังคมศำสตร์
7. ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรำงกูร ชมเชยรุ่นใหม่ด้ำนนวัตกรรม

ตั้งไว้ 205,000
ใช้จริง 138,430

- มีกำรเบิกจ่ำยในปี คณะบริหารธุรกิจ
งบประมำณ พ.ศ. 2565

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรนาเสนอ
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งไว้ 1,500,000
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ใช้จริง
(-)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุน
คน
25
โครงการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการสนับสนุนการแผยแพร่/นาเสนอผลงาน
วิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ใน proceeding
ระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล SCOPUS

ตั้งไว้ 250,000
ใช้จริง 248,844.50

- คณะได้จัดทำโครงกำรประชุมวิชำกำรครุศำสตร์อุตสำหกรรมระดับชำติ

บทควำม
40
คะแนนเฉลี่ย 3.75

62
4.39

ครั้งที่ 13 และระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 8 ภำยใต้หัวข้อ "Transitioning
to the New Normal in Engineering and Education" ในรูปแบบ
✓ ออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 ณ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มจพ.
✓ มีบทควำมทั้งหมด จำนวน 62 บทควำม งบประมำณที่ใช้ไป
จำนวน 248,844.50 บำท
ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 56,808

เรื่อง

10

5

× - มีบทควำมวิจัยที่มีกำรนำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. ชื่อผลงำนวิจัย : Double Moving Average Control Chart
for Zero-Truncated Poisson Distribution
ผู้จัดทำ : Yupaporn Areepong, Chanaphun Chananet
ชื่องำนประชุม : The 10th International Conference on

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการสนับสนุนการแผยแพร่/นาเสนอผลงาน
วิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Engineering Mathematics and Physics (ICEMP2021)
สถำนที่ : ณ เมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน
วันที่จัด : July 16-19, 2021
2. ชื่อผลงำนวิจัย : Optimal parameters of EWMA Processes
Control Chart for Seasonal and Non-Seasonal Moving Average

ผู้จัดทำ : Yupaporn Areepong, Chanaphun Chananet
ชื่องำนประชุม : The 10th International Conference on
Engineering Mathematics and Physics (ICEMP2021)
สถำนที่ : ณ เมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน
วันที่จัด : July 16-19, 2021
3. ชื่อผลงำนวิจัย : Efficiency Comparison of the Parameters
Estimation by a Fuzzy Linear Regression Model Processes
Parameters Estimation by a Fuzzy Linear Regression Model
ผู้จัดทำ : Suvimol Phanyaem
ชื่องำนประชุม : The 10th International Conference on
Engineering Mathematics and Physics (ICEMP2021)
สถำนที่ : ณ เมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน
วันที่จัด : July 16-19, 2021
4. ชื่อผลงำนวิจัย : Nonparametric Double EWMA Processes
Control Charts based on Mood Statistic for Process Variability
ผู้จัดทำ : Kanita Petcharat
ชื่องำนประชุม : The 10th International Conference on
Engineering Mathematics and Physics (ICEMP2021)
สถำนที่ : ณ เมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน
วันที่จัด : July 16-19, 2021
5. ชื่อผลงำนวิจัย : Computation of ARL on a CUSUM Processes
Control Chart for a Long-Memory Seasonal Autoregressive

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Fractionally Integrated Process with Exogenous Variables
ผู้จัดทำ : Wilasinee Peerajit
ชื่องำนประชุม : The 10th International Conference on

- ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีผลงำนตีพิมพ์
ระดับนำนำชำติบนฐำนข้อมูล WoS ต่อบุคลำกร
สำยวิชำกำรทั้งหมด

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
กำรประชุมวิชำกำร (Proceeding) ระดับนำนำชำติ
ที่อยู่ในฐำนข้อมูล SCOPUS

ร้อยละ

บทควำม

5

5

2.79

12

Engineering Mathematics and Physics (ICEMP2021)
สถำนที่ : ณ เมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน
วันที่จัด : July 16-19, 2021
× - บุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด 179 คน มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นำนำชำติบนฐำนข้อมูล WoS จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79 ดังนี้
1. ชื่อผลงำนวิจัย : Confidence intervals for the common
Processes coefficient of variation of rainfall in Thailand
ผู้จัดทำ : (1) ศ.ดร.สอำด นิวิศพงศ์ (2) รศ.ดร.สุภำรัตน์ นิวิศพงศ์
2. ชื่อผลงำนวิจัย : Enhanced Hand-Oriented Activity Recognition
Based on Smartwatch Sensor Data Using LSTMs
ผู้จัดทำ : (1) รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล
3. ชื่อผลงำนวิจัย : Mass Transfer Correlation and Optimization
of Carbon Dioxide Capture in a Microchannel Contactor:
A Case of CO2-Rich Gas
ผู้จัดทำ : (1) ผศ.ดร.อมรำภรณ์ แก้วชะฎำ (2) ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล
- มีบทควำมที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง ในกำรประชุมวิชำกำร
(Proceeding) ระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล SCOPUS
จำนวน 12 บทควำม ดังนี้
✓ 1. "Integration of Cloud Computing with Internet of
Things for Network Management and Performance
Monitoring." Khanista Namee, Chanidapa Vantaneeyakul,
Jantima Polpinij, Ghadeer Mohsen Albadrani, Sanya Namee.
The 18th International Conference on ICT and Knowledge

การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากรในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Engineering (ICT & Knowledge Engineering 2020)
ณ มหำวิทยำลัยสยำม กรุงเทพมหำนคร. November 18-20, 2020
2. "Applying CMX Tracking for Identifying the Indoor
Positioning of Wireless Devices" Khanista Namee,
Nimit Srikamta, Somchoke Kittisitthipong, Jantima Polpinij
The 2020 3rd International Conference on Cyber Physical
Systems and IoT (CPSIOT 2020) Bangkok, Thailand
December 14-16, 2020 (Online Conference Presentation)
3. "Monitoring and Controlling Electrical Appliances
through Rule Engine in the Smart Office" Khanista Namee,
Rudsada Kaewsaeng-On, Jantima Polpinij, Ghadeer
Mohsen Albadrani. The 2021 7th International Conference
on Computing and Data Engineering (ICCDE2021)
Phuket, Thailand. January 15-17, 2021 (Online Conference
Presentation)
4. "Characterization of Riceberry Ice Cream Enriched with
Jerusalem Artichoke." (Helianthus tuberosus) Extract.
Sawanit Aichayawanich, Jittimon Wongsa. The 7th
International Conference on Engineering, Applied
Sciences and Technology (ICEAST 2021) โรงแรม Holiday
Inn Pattaya จ.ชลบุรี. April 1-3, 2021 (Online Conference
Presentation)
5. "The Properties of Karanda Extract and Chitosan
Coating Incorporated with Karanda." (Carissa carandas
Linn.) Extract. Sawanit Aichayawanich, Montol Seangprapaitip,
Jittimon Wongsa. The 7th International Conference on
Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2021)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากรในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โรงแรม Holiday Inn Pattaya จ.ชลบุรี. April 1-3, 2021.
Online Conference Presentation
6. "Automatically Retrieving of Software Specification
Requirements Related to Each Actor" Jantima Polpinij,
Khanista Namee. The 17th International Conference on
Computing and Information Technology (IC2IT2021).
Bangkok, Thailand. May 13-14, 2021. (Online Conference
Presentation)
7. "Constraint-based Clustering Approach for Retrieving
of Relevant Decided Civil Cases in Thai" Jantima Polpinij,
Khanista Namee. 2021 IEEE 18th International Conference
on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology
(ECTI-CON 2021). The Empress Hotel and Convention
Centre, Chiang Mai, Thailand. May 19-22, 2021
(Online Conference Presentation)
8. Improving of Imbalanced Data in Multiclass Classification
for Sentiment Analysis using Supervised Term Weighting.
Jantima Polpinij, Khanista Namee. 2021 Research, Invention,
and Innovation Congress (RI2C 2021) Shangri-La Hotel,
Bangkok, Thailand. September 1-3, 2021.
9. Smart Label Reader: The Prototype of Reading Aid for
Thai Elderly. Nopphagaw Thongbai, Yupin Sappakhun. 2021
Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)
Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand. September 1-3, 2021
10. The Mechanical Properties of Oil Palm by Using
Semi-Damp Dryer. Sakultala Wannapakhe, Khidsadakhon

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากรในระดับนานาชาติ
- ต่อ -

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

Booddachan. 2021 Research, Invention, and Innovation
Congress (RI2C 2021) Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand.
September 1-3, 2021. Online Conference Presentation
11. Location of the Automated External Defibrillators
(AEDs) through Spatial Distribution. Ornurai Sangsawang,
Sunarin Chanta. 2021 8th International Conference on
Frontiers of Industrial Engineering (ICFIE 2021) Metropolitan
YMCA Singapore, Singapore. September 16-18, 2021.
Online Conference Presentation
12. “Drying Kinetics of Osmotically Dehydrated Lime Slices"
Virtual Conference on Engineering and Technology 2021
(2nd ViCET 2021) on the 29th September 2021.
Thanutyot Somjai Online Conference Presentation

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้าน
2
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC IT)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเล่ม Proceeding ที่มี Indexed in
SCOPUS
โครงการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และ
นาเสนอผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์และไปนำเสนอ

- คณะมีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรประชุมทำงวิชำกำร
ระดับนำนำชำติด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2
IC IT 2021 และมีกำรจัดทำเล่ม Proceeding ที่มี indexed

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

in SCOPUS จำนวน 1 เล่ม
เล่ม

เรื่อง

1

2

1

16

✓

- คณะสนับสนุนทุนนำเสนอผลงำนวิจัยและเงินสมนำคุณกำรเขียน
บทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ฐำนข้อมูล SCOPUS และ TCI โดยมี
ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์และไปนำเสนอ จำนวน 16 เรื่อง ได้แก่
✓ 1. บทควำมวิจัย เรื่อง Genre analysis of minutes of meetings
conducted in English by Thai engineers (วำรสำรนำนำชำติ)
2. บทควำมวิจัย เรือ่ ง Health promotion with a web application

ตั้งไว้ 228,500
ใช้จริง 93,595.10
(กองทุนวิจัย)

- สำระสำคัญของประกำศ คณะศิลปศาสตร์

ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำร ประยุกต์
จ่ำยเงินสมนำคุณ มีบำง
ประเด็นที่ทำให้เกิดควำม
ไม่มั่นใจในกำรปฏิบัติ

โครงการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และ
นาเสนอผลงานวิจัย
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

of 100 days 100 km (วำรสำรนำนำชำติ)
3. บทควำมวิจัย เรื่อง กำรวิจัยเชิงเอกสำรเพื่อสังเครำะห์องค์ประกอบ
ทำงทฤษฎีและองค์ประกอบทำงปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำทักษะกำรพูด
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำไทย (วำรสำรระดับชำติ)
4. บทควำมวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้ำงำนธุรกิจ
ขนส่งสินค้ำในประเทศ (วำรสำรระดับชำติ)
5. บทควำมวิจัย เรื่อง กำรประเมินผลของกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
ในอุตสำหกรรมแม่พิมพ์ ภำยใต้โครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
อุตสำหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมำณ 2553-2554 (วำรสำรระดับชำติ)
6. บทควำมวิจัย เรื่อง THE FACTORS OF DIGITAL HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT IN THAI AUTOMOTIVE PARTS
MANUFACTURES (วำรสำรระดับชำติ)
7. บทควำมวิจัย เรื่อง Confirmatory Factor Analysis of
Organizational Citizenship Behavior of Generation Y
Teachers in Thailand (วำรสำรระดับชำติ)
8. บทควำมวิจัย เรื่อง Job Motivation and Organizational Trust
Predicting Organizational Commitment of Employees
Working at an Electrical State Enterprise (วำรสำรระดับชำติ)
9. บทควำมวิจัย เรื่อง Transformational Leadership and Effective
Communication Predicting Team Effectiveness of Employees
in the Retail Business (วำรสำรระดับชำติ)
10. บทควำมวิจัย เรื่อง Emotional Intelligence and Job
Characteristics Predicting Happiness at Work of Maintenance
Real Technicians in Estate Business (วำรสำรระดับชำติ)
11. บทควำมวิจัย เรื่อง The Development of the Transformational

Leadership Measurement Model of Employees in the Retail
Business (วำรสำรระดับชำติ)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และ
นาเสนอผลงานวิจัย
- ต่อ -

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติพลังงาน

ที่ยั่งยืนและสถาปัตยกรรมสีเขียว ครั้งที่ 9
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบทความวิชาการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

12. บทควำมวิจัย เรื่อง Positive Psychological Capital and
Self-Directed Learning Prediction Job Performance in
Physiotherapists (วำรสำรระดับชำติ)
13. บทควำมวิจัย เรื่อง Optimism and Perceived Organization
Support Predicting Job Performance of Physiotherapists
in Private Clinics and Hospitals in Bangkok, Thailand
(วำรสำรระดับชำติ)
14. บทควำมวิจัย เรื่อง โมเดลเชิงสำเหตุของผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนต้อนรับภำคพื้น (วำรสำรระดับชำติ)
15. บทควำมวิจัย เรื่อง กำรศึกษำพฤติกรรมผลัดวันประกันพรุ่งที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล
(วำรสำรระดับชำติ)
16. บทควำมวิจัย เรื่อง The Development of Innovative Work
Behavior Measurement Model of Research and Development
Personnel in Thailand (วำรสำรระดับชำติ)
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทความ
ระดับ

30
3.51

-

-

ตั้งไว้ 350,000
ใช้จริง
(-)

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ

ของบุคลากรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ไปนำเสนอผลงำนวิชำกำร
ในระดับนำนำชำติ

กิจกรรมสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่นำเสนอในกำรประชุมระดับ
นำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูลสำกล

คน

2

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 2 ท่ำน ได้แก่
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำลินี ศรีอริยนันท์ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ 2021 The 10th International Conference on
✓ Informatics, Environment, Energy and Applications ระหว่ำง
วันที่ 12 - 14 มี.ค. 64 ณ เมือง Xian ประเทศจีน ในหัวข้อ Effects
of Inorganic Salts on Enzymatic Saccharification Kinetics of
Lignocellulosic Biomass for Biofuel Production โดยเข้ำร่วม
ในรูปแบบออนไลน์
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ ภำยในประเทศ The 5th International Conference
on Smart Materials and Nanotechnology (SmartMat@2020)
ระหว่ำงวันที่ 1 - 4 ธ.ค. 63 ณ จ.ชลบุรี ในหัวข้อ Investigation of
Mechanical Properties of 3D-Printed Pla Plastic Parts By
Fused Deposition Modeling Process
- ขอยกเลิก -

ผลงำน

5

-

×

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

80,000
38,764

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง
(-)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

- เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด คณะวิทยาศาสตร์

ของโรคติดเชื้อไวรัส

พลังงานและ
โคโรนำ 2019 (COVID-19) สิ่งแวดล้อม
ทำให้ไม่มีบุคลำกรขอทุน
สนับสนุนกำรนำเสนอ
ผลงำนวิจัย ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/
เผยแพร่/ตีพิมพ์ งานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะส่งเสริมกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร/เผยแพร่/ตีพิมพ์งำนวิจัย

ผลงำน

1

12

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้
1. ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนกำรสอนไวยำกรณ์
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
✓ พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง
โดยอำจำรย์กำญจนำ จันทร์พรำหมณ์
2. ควำมต้องกำรในกำรใช้ภำษำอังกฤษของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
ในนิคมอุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรี
โดยอำจำรย์กำญจนำ จันทร์พรำหมณ์
3. MEDIATION ROLE OF INTRINSIC MOTIVATION IN
TRANSMITTING THE EFFECT OF SELF-EFFICACY TO PROACTIVE
WORK BEHAVIOR OF GENERATION Y OPERATION STAFFS IN
THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN RAYONG PROVINCE, THAILAND
โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญำ
4. กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของพนักงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรม
เหมรำช จังหวัดระยอง โดยอำจำรย์ ดร.ประเพศ ไกรจันทร์
5. แนวทำงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของพนักงำนในองค์กร
ข้ำมชำติ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง
โดยอำจำรย์ ดร.ประเพศ ไกรจันทร์
6. ผลกระทบของควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเครียดและทักษะ
กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของนักบัญชี
โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำ ถำพยอม
7. The influences of participatory management and corporate
governance on the reduction of financial information
asymmetry: Evidence from Thailand
โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณรำย ละตำ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 89,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะบริหารธุรกิจ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/
เผยแพร่/ตีพิมพ์ งานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- ต่อ -

โครงการทุน Review Paper
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

8. ผลกระทบของกำรควบคุมภำยในที่มีต่อคุณภำพรำยงำนทำงกำรเงิน
ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในจังหวัดระยอง
โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรำ เตชะธนเศรษฐ์
9. Strategic Cost Management as a Valuable Approach for
Achieving Organizational Sustainability: Evidence from
Industrial Businesses in Rayong
โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำ ถำพยอม
10. The effect of guidelines on reducing logistics costs
โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล
11. Accounting Information Systems Implementation under
Enterprise Resource Planning (ERP) and Successful Decision
Making โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณรำย ละตำ
12. อิทธิพลของกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรจูงใจโดยให้ผลประโยชน์
ที่ส่งผลต่อควำมไม่สมมำตรของข้อมูลทำงกำรเงิน : หลักฐำนเชิงประจักษ์
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณรำย ละตำ

โครงกำร

10

-

- มีประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สมนำคุณกำรเขียนบทควำมวิจัย บทควำมปริทัศน์ และบทควำมใน
× หนังสือที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ประกำศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 64 เพื่อใช้
ในกำรเบิกจ่ำยแล้ว

ตั้งไว้ 1,000,000
ใช้จริง
(-)

- เนื่องจำกเป็นกำร
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
ดำเนินงำนตำมประกำศ และเทคโนโลยี
ของ มจพ.

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนที่มีกำรทำวิจัยร่วมกัน
หน่วยงำน
3
3 ✓ - ส่วนงำนมีเครือข่ำยที่ทำวิจัยร่วมกัน จำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก่
1. มหำวิทยำลัยมหิดล
2. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
3. วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
- จำนวนบทควำมที่มีชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม
เรื่อง
5
16 ✓ - บทควำมที่มีชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม จำนวน 16 เรื่อง ได้แก่
1. Influence of Titanium Dioxide Particles on the Filtration
of 1,4-Dioxane and Antibacterial Properties of Electrospun
Cellulose Acetate and Polyvinylidene Fluoride Nanofibrous
Membranes
2. In-situ self-aligned NaCl-solution fluidic-integrated
microwave sensors for industrial and biomedical applications
3. The Effects of CeO2 and Co Doping on the Properties and
the Performance of the Ni/Al2O3-MgO Catalyst for the
Combined Steam and CO2 Reforming of Methane Using
Ultra-Low Steam to Carbon Ratio
4. Bioenergy from dairy manure: technologies, challenges
and opportunities
5. Tropical and temperate wastewater treatment plants
assemble different and diverse microbiomes

โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

6. 3D Rapid-Prototyped 21-31-GHz Hollow SIWs for Low-Cost

5G IoT and Robotic Applications
7. Requirements for efficient plantlet regeneration using
cotyledonary nodal explants of purple coral tree
(Erythrina fusca Lour.)
8. One-Sixteenth Spherical Homogeneous Dielectric Lens
Antenna Using Partially Reflective Surface for Size Reduction
and High-Gain Radiation
9. Characterization of spray-dried Gac aril extract and
estimated shelf life of β-carotene and lycopene
10. Harvesting Time And Viability Of Ixora Coccinea
Dwarf Red Coccinea' Pollen
11. Experimental confirmation of proton conductivity
predicted from intermolecular hydrogen-bonding in
spatially-confined novel histamine derivatives
12. Target Identification Using Homopharma and NetworkBased Methods for Predicting Compounds Against Dengue
Virus-Infected Cells
13. Quantum Hermite-Hadamard type integral inequalities
for convex stochastic processes
14. Some New Simpson’s and Newton’s Formulas Type
Inequalities for Convex Functions in Quantum Calculus
15. Analysis of a discrete mathematical COVID-19 model
16. On Some New Fractional Ostrowski- and Trapezoid-Type
Inequalities for Functions of Bounded Variations with Two
Variables

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร

โครงกำร

ไม่น้อยกว่ำ 2

3

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมทำงวิชำกำระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ จำนวน 3 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติด้ำนคอมพิวเตอร์และ
✓ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 17 NCCIT2021
ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 พ.ค. 64
2. โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 17 IC2IT2021

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 1,300,000
ใช้จริง 528,190
(ค่ำลงทะเบียนและ

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบสนับสนุนกำรดำเนินงำน)

ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 พ.ค. 64
3. โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับประเทศทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครั้งที่ 13 NCIT2021 ระหว่ำงวันที่ 28 - 29 ต.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ที่มีรูปแบบสหวิทยำกำร

ผลงำน

3

6

- มีงำนวิจัยแบบสหวิทยำกำร จำนวน 6 ผลงำน ดังนี้
1. โครงงำน เรื่อง "กำรศึกษำปัจจัยที่เหมำะสมในกระบวนกำร
✓ ฉีดพลำสติกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของโพลีพรอพิลีน ด้วยวิธี
ทำงสถิต" (Optimization of Injection Molding Parameters
for Mechanical Properties of Polypropylene Improvement :
A Statistic Approach) โดยมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสำหกำรและโลจิสติกส์กับสำขำวิชำเทคโนโลยี
วิศวกรรมวัสดุและกระบวนกำรผลิต
2. โครงงำน เรื่อง "กำรจัดทำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุง
สถำนที่ทำงำนเพื่อควำมปลอดภัยสำหรับโรงงำนประกอบกิจกำร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ" (Guidelines for Improving Safety
in The Workplace, a Metal Products Factory) โดยมีกำร
บูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสำหกำรและ
โลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท ประสิทธิ์ผล แมชชีนเนอรี่ จำกัด
3. โครงงำน เรื่อง "กำรปรับปรุงกระบวนกำรขนส่งภำยในแผนก
บรรจุภัณฑ์โดยใช้แบบจำลองสถำนกำรณ์ ของบริษัท ออนเนสตี้

และเทคโนโลยี

กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยแบบสหวิทยาการ
- ต่อ -

โครงการศูนย์วิจัยความร่วมมือวิศวกรรมไฟฟ้า
ไทย - ฝรั่งเศส
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์บน
ฐำนข้อมูล SCOPUS

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โปรดักส์ จำกัด กรณีศึกษำ" (An Improvement of Transportation
in Packaging Department with Simulation : A Case Study)
โดยมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสำหกำร
และโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท ออนเนสตี้ โปรดักส์ จำกัด
4. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนกำรผลิต
มีกำรบูรณำกำรกับงำนทดสอบ ดังนี้
4.1 เรื่อง "กำรวิเครำะห์โดยใช้เทคนิค FTIR"
4.2 เรื่อง "Tempered Glass"
4.3 เรื่อง "กำรขึ้นรูปชิ้นงำนด้วยเครื่อง Compression และ
ทดสอบ Melt Flow Index"
4.4 เรื่อง "ทดสอบแรงดึงที่อุณหภูมิสูง"
5. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยำนยนต์
มีกำรบูรณำกำรกับงำนวิจัย ดังนี้
5.1 เรื่อง "Mixture Density Networks-based Knock
Simulator"
5.2 เรื่อง "Influence of Melamine Formaldehyde Waste
on Retardation of Gypsum Rehydration Reaction
6. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรวัดคุมและอัตโนมัติ
มีกำรบูรณำกำรกับงำนวิจัย เรื่อง "The Structural Equation
Model of Actual Use of Cloud Learning for Higher
Education Students in the 21st Century"

เรื่อง

10

41

- มีกำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์วิจัยควำมร่วมมือวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ไทย-ฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โดยในปี พ.ศ. 2564
มีผลงำนวิจัยที่ได้รบั กำรตีพิมพ์บนฐำนข้อมูล SCOPUS จำนวน 41 เรือ่ ง
✓ (สำมำรถดูข้อมูลได้จำกระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์เพื่องำนวิจัย ของ มจพ.)

ตั้งไว้ 760,800
ใช้จริง 655,649

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่าง
- มีกำรดำเนินโครงกำร จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำร UL
ประเทศ
International Research Partnerships Electrical Engineering
ตัวชี้วัดโครงกำร
Thai-French Research Center (EE-TFRC)
- จำนวนโครงกำรวิจัย
เรื่อง
1
1 ✓
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 3.1.8 เพิ่มจานวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ
- คณะมีจำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ตั้งไว้ 10,000
โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์มีบทความ
ที่อยู่บนฐำนข้อมูล WOS จำนวน 67 เรื่อง
ใช้จริง
(-)
ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
(ใช้ข้อมูลร่วมกันกับกลยุทธ์ 3.1.5)
ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
เรื่อง
1
67 ✓
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่อยู่บนฐำนข้อมูล SCOPUS/WoS

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

โครงการเพิ่มศักยภาพในการเขียนบทความวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักวิจัยหน้ำใหม่

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

คน

2

3

- ส่วนงำนมีนักวิจัยหน้ำใหม่ ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำนวน 3 คน ดังนี้
✓ 1. อำจำรย์จิรำภรณ์ ยงพิศำลภพ
ชื่อผลงำน : กำรค้นหำสำรสกัดธรรมชำติที่ใช้เป็นสำรกำจัดวัชพืช
ด้วยเทคนิคทำงคอมพิวเตอร์
2. ดร.นันทพล ธัมอำรีย์รัตน์
ชื่อผลงำน : ผลเฉลยเชิงวิเครำะห์สำหรับตัวแบบเชิงเศษส่วนแบบ
คอนฟอร์เมเบิลของกำรเจริญเติบโตของเนื้องอกโดยใช้วิธีอนุกรม
กำลังตกค้ำง
3. ดร.เอกภัค เจริญเลิศมงคล
ชื่อผลงำน : กำรจำลองทำงคณิตศำสตร์เพื่อแสดงประสิทธิภำพเซลล์
พลังงำนของกลูโคส โดยผ่ำนสมกำรกำรแพร่อนุพันธ์ย่อยอันดับเศษส่วน

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการวิจัยของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักวิจัยหน้ำใหม่ของส่วนงำนในรอบปี

คน

1

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะมีนักวิจัยหน้ำใหม่เกิดขึ้น จำนวน 2 คน ดังนี้
1. วัสดุคอมพอสิตย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพจำกพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
เสริมแรงด้วยเส้นใยผักตบชวำ ของ ผศ.ดร.จักรพันธ์ เงำทอง (60%)
✓ และ อ.ดร.นฤมล สัมฤทธิ์ (40%) ทุนวิจัยเฉพำะทำง 2564
จำนวน 120,000 บำท
2. ชุดรำงจับยึดขำแขวนโปรเจคเตอร์แบบปรับระยะ

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
การจัดการอุตสาหกรรม

ของนำยกฤษณ์ เผือกงำม และนำยไกรมิตร พงษ์นิยะกูล
ทุนวิจัยรุ่นใหม่ 2564 จำนวน 50,000 บำท
กิจกรรมการให้พี่เลี้ยงช่วยให้คาแนะนากับ
นักวิจัยหน้าใหม่
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมของนักวิจัยหน้ำใหม่ที่ตีพิมพ์

โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกำรเข้ำร่วมโครงกำรของบุคลำกรที่ยื่น
ข้อเสนอโครงกำร

บทควำม

คน

1

1

1

2

- คณะมีกิจกรรมกำรให้พี่เลี้ยงในภำควิชำช่วยให้คำแนะนำกับ
นักวิจัยหน้ำใหม่ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นักวิจัยหน้ำใหม่
ของคณะ คือ อำจำรย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล ทำวิจัยเรื่อง Generating
✓ the Employment Predictive Model Using Data Mining
Technique ในงำนประชุมวิชำกำร ICSEC2021
- มีบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 2 คน ได้แก่
1. อำจำรย์ ดร.เอกพจน์ เจริญวำนิช ดำเนินงำนโครงกำรวิจัยเรื่อง
✓ กำรคำนวณหำอนุพันธ์แบบย้อนกลับที่ใช้ทรัพยำกรหน่วยควำมจำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยเทคนิคกำรประมวลผลแบบหลำยเธรดกำรทำงำน

(Memory-Efficient Adjoints using Multithreading)
2. อำจำรย์ ดร.อัมพล ลิขิตชัชวำลกุล ดำเนินงำนโครงกำรวิจัยเรื่อง
กำรศึกษำในด้ำนกำรเกิดตัวของควำมร้อนและกำรเสื่อมของตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดโดยใช้เครื่องวัดควำมร้อนด้วยระบบเซ็นเซอร์ควำมร้อนไหล
(Investigation for heat generation and degradation in
electrochemical capacitors and systems using operando
calorimeter)

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 200,000

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

โครงการ Young Researchers Forum
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้นำเสนอผลงำนวิจัย

โครงการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ
ในการเขียนบทความ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักวิจัยหน้ำใหม่ที่เขียนบทควำม

คน

30

16

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีกำรดำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำร Young Researchers Forum
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 63 มีผู้นำเสนอผลงำน จำนวน 16 คน
× โดยกำรจัดงำนในครั้งที่ 2 มีบัณฑิตวิทยำลัย เป็นผู้รับผิดชอบและ
มีกำหนดกำรจัดงำน เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยได้
มอบหมำยให้บัณฑิตวิทยำลัย และ TGGS เป็นหน่วยงำนดำเนินกำร
ดังกล่ำว โดยให้สำนักวิจัยฯ เป็นหน่วยงำนสนับสนุน
- มีบุคลำกรที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยที่เขียนบทควำมวิจัย
จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นำยสุวัจน์ สิกบุตร เขียนบทควำมเรื่อง Control Algorithm of

คน

1

2

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓ Hybrid Source for Photovoltaic and supercapacitor Power
Plant ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 2020 International
Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2020)
2. น.ส.เยำวเรศ ไม้เกตุ เขียนบทควำมเรื่อง Metal-insert technique
for polypropylene composite bipolar plate manufacturing
ในวำรสำร Journal of Polymer Engineering Vol. 40, P.1-11./
ฐำนข้อมูล ISI (วำรสำรออนไลน์ ฉบับที่ 40 เดือน พ.ย. 63)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
14,000

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
- เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

-

และเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS
โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
- ดำเนินกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร The 17th International
ตั้งไว้ 150,000
The 17th International Joint Conference
Joint Conference on Computer ระหว่ำงวันที่ 4 - 6 พ.ย. 63
ใช้จริง 507,972.59
on Computer Science and Software
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
Engineering (JCSSE 2020)
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 78 คน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คน
100
78 ×
โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC2IT)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนประกำศกำหนดกำรและตำรำง
กำรนำเสนอผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ

โครงกำร

1

1

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 17
The 17th International Conference on Commputing and
2
✓ Information Technology (IC IT2021) รูปแบบออนไลน์เป็น
Virtual Conference ผ่ำนโปรแกรม Webex ระหว่ำง
วันที่ 13 - 14 พ.ค. 64
- ไม่ได้ดำเนินกำร -

ตั้งไว้ 350,000
ใช้จริง 317,900

ตั้งไว้ 1,000,000
ใช้จริง
(-)

-

1

-

×

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
กำรแพร่ระบำดของ
อุตสาหกรรม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ประกำศ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(COVID-19)

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

ผลงำน

150

148

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- มีกำรดำเนินโครงกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติในรูปแบบ
VIRTUAL Conference ผ่ำนระบบประชุมออนไลน์ Zoom
× จำนวน 2 วัน ระหว่ำงวันที่ 1 - 2 ก.ย. 64 มีผลงำนเข้ำร่วมนำเสนอ
ทั้งสิ้น 148 ผลงำน ทั้งนี้ไม่ได้มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกโครงกำร
เนื่องจำกมีรำยรับจำกค่ำลงทะเบียนของผู้นำเสนอผลงำนที่ครอบคลุม
รำยจ่ำยทั้งหมดแล้ว

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
- เนื่องจำกเป็นช่วงเวลำ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่

และเทคโนโลยี

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 จึงปรับ
รูปแบบกำรดำเนินกิจกรรม
เป็นรูปแบบออนไลน์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความปริทัศน์ (Review Paper)
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ในการ
- คณะมีบทควำมปริทัศน์ที่ได้ตีพิมพ์ จำนวน 1 บทควำม ดังนี้
เขียนบทความปริทัศน์
1. เรื่อง Online Dictionaries’ Applications and Associated
ตัวชี้วัดโครงกำร
Linguistic Topology Categorized to Support Users:
- จำนวนบทควำมปริทัศน์ที่ได้ตีพิมพ์
บทควำม
1
1 ✓ Systematic Review โดย Asst. Prof. Dr.Nathaporn Utakrit
and Peter Farma ลงตีพิมพ์ในวำรสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม - ธันวำคม 2563 หน้ำที่ 38-50

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 3.1.11 ส่งเสริมทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญาเอก (Post Doctor)
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
- วิทยำลัยสนับสนุนกำรทำวิจัยให้กับนักศึกษำ สำขำเทคโนโลยี
ตั้งไว้ 6,954,700
วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 3.1.1)
วิศวกรรมยำนยนต์และพลังงำน ภำควิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้น
ใช้จริง (6,287,148)
อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
กำลัง จำนวน 1 คน ได้แก่ นำยณัฐภัทร อำศัยผล
- จำนวนนักศึกษำที่ได้รับงบประมำณสนับสนุน
คน
1
1 ✓
ในกำรทำวิจัยจำกภำยในมหำวิทยำลัย

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 3.1.12 ส่งเสริมเทคนิคการถูกอ้างอิง (Citation)
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักการเพื่อให้ถูก
- ฝ่ำยวิจัยของคณะมีกำรประชำสัมพันธ์หลักกำรเพื่อให้ถูก Citation
Citation บทความ
โดยได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมำจัดทำเป็น KM เพื่อแลกเปลี่ยน
ตัวชี้วัดโครงกำร
เรียนรู้และเผยแพร่ใน Facebook ของบุคลำกรคณะ (ITD KMUTNB)
- จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่ KM เรื่องกำร
ครั้ง
1
1 ✓ เพื่อให้บุคลำกรทุกคนสำมำรถเข้ำไปศึกษำหลักกำรเพื่อให้ถูก Citation
citation บทควำมใน facebook ของคณะ
และจะได้นำหลักกำรดังกล่ำวไปใช้เพื่อให้ได้รับกำร Citation บทควำม
ได้มำกขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.13 ส่งเสริมวารสารวิชาการภายในมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS
ไม่มีโครงการ/กิจกรรม

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมระเบียบและการจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการนาผลงานไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
- มีผลงำนที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
ตั้งไว้ 465,000
- เนื่องจำกผลงำนที่ยื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุสิทธิบัตร
จำนวน 8 ผลงำน ดังนี้
ใช้จริง 102,000
ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดโครงกำร
1. เครื่องเติมอำกำศท่อสถิตแบบสกรูชนิดที่ติดตั้งบนฐำนสปริง
(เหลือจ่ำย)
ทำงปัญญำ 3 ผลงำน
- จำนวนผลงำนที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ผลงำน
8
8 ✓ วงเงิน 15,000 บำท
(โครงกำรที่ 6 - 8)
ทำงปัญญำ
2. กรรมวิธีกำรผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้หยดแอลกอฮอล์ขนำด
อยู่ในช่วงปิดงบประมำณ
ไมโครเมตร วงเงิน 15,000 บำท
ประจำปี ทำให้ยังไม่
3. โมลด์สำหรับขึ้นรูปเม็ดซีโอไลต์แบบแรงอัดต่ำ วงเงิน 15,000 บำท
สำมำรถเบิกเงินทุน
4. สูตรส่วนผสมกระเบื้องปูพื้นจำกเถ้ำชำนอ้อย แคลเซียมคำร์บอเนต
งวดสุดท้ำยให้หัวหน้ำ
ดินตะกอนน้ำประปำ และเศษแก้วสีชำ วงเงิน 15,000 บำท
โครงกำรได้ทัน
5. กรรมวิธีกำรเตรียมและส่วนผสมผงสกัดสนิมร้อนเพื่อใช้เสริมแรง
โครงกำรละ 3,000 บำท
เส้นฟิลำเมนต์พอลิเมอร์คอมโพสิตสำหรับเทคโนโลยีกำรพิมพ์วัสดุ
แบบสำมมิติ วงเงิน 15,000 บำท
6. ชุดปฏิบัติกำรทดสอบกำรร่วมศูนย์เพลำกับมอเตอร์
วงเงิน 9,000 บำท
7. ผงไตรแคลเซียมฟอสเฟตผลิตจำกกระดองปลำหมึกและ
กระบวนกำรผลิต วงเงิน 9,000 บำท
8. ผลของสำรเชื่อมประสำนต่อประสิทธิภำพของวัสดุนำโนไฮบริด
ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อสิ่งทอทำงเทคนิค วงเงิน 9,000 บำท

โครงการสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ และ/หรือนวัตกรรม
ที่ยื่นขอรับกำรจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่ยื่นหรือได้รับกำรจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ในรอบปี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่มีผลงำนสิ่งประดิษฐ์ และ/หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอรับกำรจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ผลงำน

ผลงำน

3

1

-

4

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

15,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

×

- คณะมีผลงำนนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่ยื่นหรือได้รับกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ในรอบปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ผลงำน ดังนี้
✓ 1. อุปกรณ์เฝ้ำระวังอุณหภูมิร่ำงกำยแบบไร้สำย ผลงำนของ
รศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ ได้รับอนุมัติสิทธิบัตร วันที่ 16 ธ.ค. 63
เลขทะเบียน 17065
2. ผลงำน "สูตรและกรรมวิธีกำรผลิตภำชนะบรรจุอำหำรชีวภำพ
จำกกระดำษเส้นใยเปลือกหน่อไม้ไผ่ตงเคลือบด้วยพลำสติกชีวภำพ"
ผลงำนของ ผศ.ดร.ธณัฏฐ์ยศ สมใจ ซึ่งยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรแล้ว
3. "ผลิตภัณฑ์ข้ำวพองเคลือบผงใบชำยำ และกรรมวิธีกำรผลิต"
ร่วมกับมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยอยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอกำรจดอนุสิทธิบัตร
ผลงำนของ
ผศ.ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์ (ม.บูรพำ)
ผศ.ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษำ (คณะเทคโนฯ)
รศ.ดร.ธัญญำ ปรเมษฐำนุวัฒน์ (คณะเทคโนฯ)
4. ผลงำนสิทธิบัตร "เครื่องปอกเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสง"
เลขที่สิทธิบัตร 81077 ผลงำนของ ผศ.ดร.กฤษฎำกร บุดดำจันทร์
และ รศ.ดร.นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร

-

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่มีกำรยื่นขอจดลิขสิทธิ/์
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ผลงำน

อย่ำงน้อย 1

5

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- คณะมีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหำวิทยำลัย และมีผลงำนที่ได้ยื่นขอ
จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
✓ 1. ระบบพยำกรณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริเวณท้ำยเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์
โดย : อำจำรย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ยื่นขอจด/เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 เลขที่คำขอ 386706
2. กำรพัฒนำหุ่นยนต์สนทนำสำหรับแนะนำคุณแม่มือใหม่
โดย : อำจำรย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ยื่นขอจด/เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 เลขที่คำขอ 394682
3. กำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์กับหุ่นยนต์สนทนำบนระบบไลน์
เพื่อช่วยในกำรบริหำรงำน IT
โดย : อำจำรย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ยื่นขอจด/เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 เลขที่คำขอ 394681
4. ระบบวิเครำะห์ดินสำหรับกำรปลูกผลไม้เศรษฐกิจ
โดย : อำจำรย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ยื่นขอจด/เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 เลขที่คำขอ 394677
5. ระบบกำรพยำกรณ์จำนวนผู้มีงำนทำโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล
โดย : อำจำรย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ยื่นขอจด/เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 เลขที่คำขอ 394678

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนของผลงำนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
- มีผลงำนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ จำนวน 13 เรื่อง ดังนี้

เรื่อง

1

13

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

1. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16344 เรื่อง กรรมวิธีกำรผลิตปลำดุกรมควัน
จำนวน 5,000 บำท
✓ 2. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16345 เรื่อง สูตรซุปก้อนหน่อไม้ใบย่ำนำง
และกรรมวิธีกำรผลิต จำนวน 5,000 บำท
3. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16346 เรื่อง สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกรอบ จำนวน 5,000 บำท
4. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16539 เรื่อง สูตรเครื่องดื่มจำกปลำยข้ำว
และกรรมวิธีกำรผลิต จำนวน 5,000 บำท
5. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16732 เรื่อง สูตรผลิตภัณฑ์นมกระบกและ
กรรมวิธีกำรผลิต จำนวน 5,000 บำท
6. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16858 เรื่อง สูตรเครื่องดื่มน้ำหยวกกล้วยน้ำว้ำ
พำสเจอร์ไรส์และกรรมวิธีกำรผลิต จำนวน 5,000 บำท
7. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16891 เรื่อง สูตรผงปรุงรสซอสพริกเสริมไลโคปีน
จำกมะละกอและกรรมวิธีกำรผลิต จำนวน 5,000 บำท
8. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16892 เรื่อง สูตรพุดดิ้งกรอบข้ำวไรซ์เบอรี่
เสริมโปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้ม จำนวน 5,000 บำท
9. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16950 เรื่อง สูตรแผ่นห่ออำหำรจำกเนื้อมะพร้ำว
และกรรมวิธีกำรผลิต จำนวน 5,000 บำท
10. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 17317 เรื่อง สูตรและกรรมวิธีกำรผลิตบะหมี่
ที่มีส่วนผสมของมันม่วง จำนวน 5,000 บำท
11. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 17318 เรื่อง สูตรและกรรมวิธีกำรผลิตเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของดำวอินคำ จำนวน 5,000 บำท
12. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 17449 เรื่อง สูตรลิปบำล์มผสมสำรสกัดสี
จำกข้ำวไรซ์เบอร์รี่และกรรมวิธีกำรผลิต จำนวน 5,000 บำท
13. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 17450 เรื่อง กรรมวิธีกำรผลิตแผ่นห่ออำหำร
จำกมะพร้ำว จำนวน 5,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
65,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ขอยกเลิก -

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
- เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด คณะวิทยาศาสตร์

ของโรคติดเชื้อไวรัส

พลังงานและ

โคโรนำ 2019 (COVID-19) สิ่งแวดล้อม

ผลงำน

2

-

ทำให้บุคลำกรไม่มีผลงำน

×

นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์

หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ยื่น
หรือได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร/

สิทธิบัตร
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการส่งเสริมการนาผลงานไปขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนนวัตกรรมที่นำไปขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

ผลงำน

ผลงำน

50

2

203

3

- มีกำรดำเนินงำนโครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 ในรูปแบบ online มีผลงำน
✓ ที่ส่งเข้ำร่วมประกวดทั้งสิ้น 203 ผลงำน และเข้ำรอบตัดสิน จำนวน
12 ผลงำน ทั้งนี้ ณ วันที่ 7 มิ.ย. 64 มีผู้เข้ำชมผลงำนผ่ำนระบบ online
จำนวน 86,450 view

ตั้งไว้ 1,150,000
ใช้จริง 817,720

-

- มีผลงำนนวัตกรรมที่นำไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
จำนวน 3 ผลงำน ดังนี้
1. เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมอัตรำกำรไหลของก๊ำซแบบอัตโนมัติ
✓ 2. เรื่อง อุปกรณ์วัดค่ำกำรนำไฟฟ้ำเชิงพื้นผิวและเชิงปริมำตร
3. เรื่อง อุปกรณ์ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรน

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

10,000
(-)

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมระเบียบและการจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม
โครงการสนับสนุนการนาทรัพย์สินทางปัญญา
- ไม่ได้ดำเนินกำร ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำที่นำไปใช้ประโยชน์
ผลงำน
1
×
- คณะมีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ แต่ยังไม่มีผลงำนที่ได้ขึ้นทะเบียนและนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพำณิชย์/สังคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญานาผลงานไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์/สังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่ได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
โครงการส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์

ผลงำน

ผลงำน

อย่ำงน้อย 1

1

-

4

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

×
- มีกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรนำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ โดยมีผู้ขอใช้สิทธิผลงำนเพื่อนำไปผลิตและ
จำหน่ำย จำนวน 4 ผลงำน ได้แก่
✓ 1. ผลงำน เรื่อง กรรมวิธีกำรผลิตแมงกระพรุนแช่เยือกแข็งอบแห้ง
2. ผลงำน เรื่อง กรรมวิธีกำรผลิตแผ่นนำไฟฟ้ำสองขั้วพอลิพรอพีลีน
เชิงประกอบแทรกด้วยแผ่นเงิน
3. ผลงำน เรื่อง อุปกรณ์ลดแรงกระแทกสำหรับปืนยิงกระสุนน้ำ
(โครงกำร DYNA-T EOD ROBOT หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลติดตั้ง
ชุดปืนยิงน้ำแรงดันสูง)
4. ผลงำน เรื่อง อุปกรณ์ลดแรงกระแทกสำหรับปืนยิงกระสุนน้ำ
(โครงกำร DYNA-T EOD ROBOT ชุดปืนยิงน้ำแรงดันสูง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
(-)

และเทคโนโลยี

โครงการส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีผลงำนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ผลงำน ดังนี้
1. แผ่นตรวจเช็คทิศทำงสนำมแม่เหล็ก (ฝ่ำยเทคโนโลยีงำนเชื่อม)
ผลงำน

1

4

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

2. แผ่นตรวจสอบควำมไวของน้ำยำแทรกซึม
✓ (ฝ่ำยเทคโนโลยีงำนเชื่อม)
3. กรรมวิธีกำรผลิตชิ้นงำนพลำสติกสำหรับตรวจสอบงำนเชื่อม
ด้วยสำยตำและชิ้นงำนที่ได้จำกรรมวิธีดังกล่ำว
(ฝ่ำยเทคโนโลยีงำนเชื่อม)
4. ชิ้นงำนเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงควำมถี่สูง

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

(ฝ่ำยเทคโนโลยีงำนเชื่อม)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมระเบียบและการจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
กลยุทธ์ 3.2.3 สร้างระเบียบในการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม
ไม่มีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมการนาผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวด
โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ตั้งไว้ 115,000
- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ของบุคลากรและนักศึกษา
จำกกำรออกบูธเพื่อประชำสัมพันธ์ เป็นกำรจัดทำเป็นคลิปวีดีโอเผยแพร่
ใช้จริง 45,000
กำรแพร่ระบำดของโรค
ตัวชี้วัดโครงกำร
ผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งเป็นช่องทำงออนไลน์ จำนวน 9 ผลงำน
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
- จำนวนผลงำนที่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง
ผลงำน
9
9 ✓
ทำให้ไม่สำมำรถนำผลงำน
ออนไลน์
ไปออกบูธได้ จึงได้ปรับ
เปลี่ยนรูปแบบกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์งำนวิจัยฯ

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่งานสิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผลงานที่ประกวด
- จานวนผลงานที่ได้รับรางวัล
โครงการสนับสนุนการแผยแพร่ผลงาน/
ประกวดผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือ
นำนำชำติ

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการนาผลงานไป
เผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับประเทศ
และต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนนวัตกรรม/ผลงำนเชิงนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือ
ระดับนำนำชำติ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชิ้น
รางวัล

ผลงำน

ผลงำน

8
4

2

1

-

2

1

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 280,000
ใช้จริง
(-)

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

- มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรนำเสนอผลงำน Senior Project
ในงำนรำงวัลดำวรุ่งวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ประจำปี พ.ศ. 2563
(Young Rising Stars of Science Award 2020) จำนวน 2 ผลงำน ดังนี้
✓ 1. รำงวัลเหรียญทอง
ผลงำนเรื่อง : กำรศึกษำพฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี โดยใช้แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์
ผู้จัดทำ : (1) น.ส.กมลวรรณ บุญโนทก (2) น.ส.รสนันท์ จันทร์ดำรงค์
(3) น.ส.กิตติยำ หุ่นยนต์
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : ผศ.ดร.ณิชำภัทร พัฒนะรพีเลิศ
2. รำงวัลเหรียญทองแดง
ผลงำนเรื่อง : แอปพลิเคชันสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขและแมว
ผู้จัดทำ : (1) นำยชัยกำญน์ บุญยัง (2) นำยภพธร โค้วฮวดใช้
(3) นำยอดุลย์วิทย์ ตโมหรณวงค์
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : รศ.เสำวลักษณ์ เจศรีชัย
- คณะมีผลงำนนวัตกรรม/ผลงำนเชิงนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติ ในรอบปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ผลงำน ดังนี้
1. รำงวัล Best Presentation ระดับชำติ ชื่อผลงำน
✓ "Development of Controlling, Monitoring and Notification
System for Craft Beer Process Conditions by using
Internet of Things (loT)" จำกกำรเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร

9,000
9,000

-

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการนาผลงานไป
เผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับประเทศ
และต่างประเทศ
- ต่อ -

กิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่ในระดับประเทศ
และต่ำงประเทศ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

วิศวกรรมอำหำร ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 จัดในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง ดำเนินกำร
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมในผลงำน คือ ผศ.ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษำ
สังกัดภำควิชำวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสำหกรรม

ผลงำน

อย่ำงน้อย 1

30

- คณะมีกำรจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนกำรไปนำเสนอผลงำนในระดับ
ประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีผลงำนวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่
จำนวน 30 ผลงำน ดังนี้
1.
✓ กำรปรับปรุงคุณภำพสำหรับภำพจำกกล้องวงจรปิดโดยใช้เทคนิค BPE
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำลีรัตน์ มะลิแย้ม
ตีพิมพ์ในวำรสำรมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี) ฉบับที่ 13 วันที่ 1 ก.ค. 64
2. Online Dictionaries’ Applications and Associated Linguistic
Topology Categorized to Support Users: Systematic Review
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ และ Peter Fama
ตีพิมพ์ใน Information Technology Journal ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 64
3. Using Technology Acceptance Model to Investigate the
Adoption of Information System for the Qualification of
Curriculum Standard and Teacher Professional Production
of Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat
University โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชำย ตั้งวรรณวิทย์
และนำยวรุตม์ พลอยสวยงำม ตีพิมพ์ในวำรสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 63
4. Opinion Mining using TRC Techniques
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำลีรัตน์ มะลิแย้ม,
อำจำรย์ ดร.กำญจนำ วิระยะพันธ์, อำจำรย์ทองพูล หีบไธสง

ตั้งไว้ 240,000
ใช้จริง 254,440
(โครงกำรหลักสูตรพิเศษ)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผุสดี บุญรอด
ตีพิมพ์ใน 10th International Conference on Pattern Recognition
Applications and Methods (ICPRAM 2021) 4 - 6 ก.พ. 64
5. Quality of Service as a Baseline for 5G: A Recent Study
of 4G Network Performance in Thailand ตีพิมพ์ใน 2020 IEEE
International Conference on Communication, Networks and
Satellite (COMNETSAT 2021) 17 - 18 ธ.ค. 63
6. Development a home electrical equipment control
device via voice commands for elderly assistance
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชำย ตั้งวรรณวิทย์,
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ,
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
7. Face Detection System for Public Transport Service
Based on Scale-Invariant Feature Transform
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ,
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
8. Developed Credit Card Fraud Detection Alert Systems
via Notification of LINE Application
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชำย ตั้งวรรณวิทย์,

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
9. Face Recognition System for Financial Identity
Theft Protection โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
10. Image Classification of Forage Plants in Fabaceae
Family Using Scale Invariant Feature Transform Method
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์,
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
11. Mushroom Classification by Physical Characteristics
by Technique of k-Nearest Neighbor
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

12. Development a home electrical equipment control
device via voice commands for elderly assistance
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒ,ิ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ,
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชำย ตั้งวรรณวิทย์
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
13. An Efficiency Random Forest Algorithm for Classification
of Patients with Kidney Dysfunction
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
14. A Development Heat Stroke Detection System
Integrated with Infrared Camera
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒ,ิ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์,
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
15. Enhancing and Evaluating an Impact of OCR and
Ontology on Financial Document Checking Process

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ,
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล
ตีพิมพ์ใน The 15th International Symposium on Artificial
Intelligence and Natural Language Processing and International

Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing,
(iSAI-NLP) 18 - 20 พ.ย. 63
16. Feature Distillation of High Dimension Datasets:
Dimension Contraction and Component Dilation
โดย : อำจำรย์ ดร.กำญจนำ วิริยะพันธ์,
Sabari Vishnu Jayanthan Jaikrishnan
ตีพิมพ์ใน 17th International Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE) 4 - 6 พ.ย. 63
17. Combining Natural Language Annotation with
Transformer for Thai Sentence Classification
โดย : รองศำสตรำจำรย์ ดร.พยุง มีสัจ
ตีพิมพ์ใน InCIT 2020 - 5th International Conference on
Information Technology 21 - 22 ต.ค. 63
18. Environment Monitoring System through LoRaWAN
for Smart Agriculture
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์
ตีพิมพ์ใน InCIT 2020 - 5th International Conference on
Information Technology 21 - 22 ต.ค. 63
19. Analysis of spammers’ behavior on a live streaming chat
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ตีพิมพ์ใน IAES International Journal of Artificial Intelligence
(IJ-AI) Volume 10 Issue 1 Page 139-150

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

20. Secure Password Storing Using Prime Decomposition
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ตีพิมพ์ใน IAENG International Journal of Computer
Science Volume 48 Issue 1
21. Abnormal Activity Detection and Notification
Platform for Real-Time Ad Hoc Network
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ตีพิมพ์ใน International Journal of Online and Biomedical
Engineering Volume 16 Issue 15 Page 45-63
22. Possible Attempts to Identify E-mail Header of
the Sender for Academic Qualification Fraud
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์,
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ตีพิมพ์ใน International Journal of Electronic Security
and Digital Forensics Volume 13 Issue 1 Page 28-52
23. Authentication and Password Storing Improvement
using SXR algorithm with a hash function
โดย : รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ตีพิมพ์ใน International Journal of Electrical and Computer
Engineering (IJECE) Volume 10 Issue 6
24. The effect of technology-organization-environment
on adoption decision of big data technology in Thailand
โดย : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชำย ตั้งวรรณวิทย์,
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล
ตีพิมพ์ใน International Journal of Electrical and Computer
Engineering (IJECE) Volume 10 Issue 6 Page 6412 - 6422

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

25. Intelligent Fruit Recognition System Using Deep Learning
โดย : Assoc. Prof. Dr. Phayung Meesad, Ha Huy Cuong
Nguyen, Anh Tuan Luong, Trung Hai Trinh, Pha Hieu Ho,
and Thanh Thuy Nguyen ตีพิมพ์ใน The 17th International
Conference on Computing and Information Technology
(IC2IT2021) 13 - 14 พ.ค. 64
26. Natural Language Processing with "More Than
Words – BERT" โดย : Assoc. Prof. Dr. Phayung Meesad,
and Saranlita Chotirat ตีพิมพ์ใน The 17th International
Conference on Computing and Information Technology
(IC2IT2021) 13 - 14 พ.ค. 64
27. English-Vietnamese Machine Translation using Deep
Learning โดย : Assoc. Prof. Dr. Phayung Meesad, Tuan
Nguyen Minh and Huy Cuong Nguyen Ha
ตีพิมพ์ใน The 17th International Conference on Computing
and Information Technology (IC2IT2021) 13 - 14 พ.ค. 64
28. A Sequenced Edge Grid Image Technique for Sign
Language Recognition โดย : Assoc. Prof. Dr. Phayung
Meesad, and Supathep Satiman
ตีพิมพ์ใน The 17th International Conference on Computing
and Information Technology (IC2IT2021) 13 - 14 พ.ค. 64
29. Object Detection with Convolutional Neural
Networks and Custom-SmallerVGGNet
โดย : Asst. Prof. Dr. Siranee Nuchitprasitchai and
Quang Nhat Tran
th
ตีพิมพ์ใน The 17 International Conference on Computing
and Information Technology (IC2IT2021) 13 - 14 พ.ค. 64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

กิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ -

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนเชิงนวัตกรรมที่ได้รับรำงวัล
ระดับชำติหรือนำนำชำติ

ปฏิบัติกำรระหว่ำงนักศึกษำทั้งสองมหำวิทยำลัย
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมแสดง

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

30. Enchanting Forex Rates Prediction with Machine
Learning on EUR to USD with Moving Average Methods
and Financial Factors
โดย : Asst. Prof. Dr. Siranee Nuchitprasitchai and
Orawan Chantarakasemchit
ตีพิมพ์ใน The 17th International Conference on Computing
and Information Technology (IC2IT2021) 13 - 14 พ.ค. 64
- ไม่ได้ดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด "ผลงำนเชิงนวัตกรรมที่ได้รับรำงวัล
ระดับชำติหรือนำนำชำติ"

(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 3.1.1)

ตั้งไว้ 6,954,700
ใช้จริง (6,287,148)

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
กำรแพร่ระบำดของ
อุตสาหกรรม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ผลงำน

2

-

(COVID-19)

×

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ในกลุ่มประเทศ AEC
ตัวชี้วัดโครงกำร
กิจกรรมที่ 1 เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติกำร
"Hanoi Art Connecting 5th - International
Art Exhibition and Workshop 2020
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมแสดง
- จำนวนผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมปฏิบัติกำร
Workshop
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิง

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

- ไม่ได้ดำเนินกำร -

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง
(-)

- ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ คณะสถาปัตยกรรม

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ และการออกแบบ
กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ชิ้น
ชิ้น

5
10

-

×
×

ชิ้น

14

-

×

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ (✓/×)

ปฏิบัติกำรและจัดแสดงผลงำนร่วมกันระหว่ำง
นักศึกษำทั้งสองมหำวิทยำลัย
ณ คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมแสดง
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วม
ปฏิบัติกำร Workshop

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วม
ปฏิบัติกำร Workshop
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิง

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ระดับ

3.51

-

×

ชิ้น
ระดับ

32
4.00

-

×
×

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการปฏิบัติการ KMUTNB 7th International

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรปฏิบัติกำร KMUTNB 7th International

Art and Design Workshop 2021 และ
นิทรรศการภายใต้ความร่วมมือ KMUTNB
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมแสดง
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

Art and Design Workshop 2021 และนิทรรศกำรภำยใต้ควำมร่วมมือ

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับสากล
โดยบุคลากร TGGS
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ไปเผยแพร่ผลงำนวิจัย

ชิ้น
ระดับ

คน

90
3.51

2

109
4.85

25

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 225,652

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

-

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

KMUTNB ระหว่ำงวันที่ 17 - 20 พ.ค. 64 ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ำย
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงำน ชั้น 1 อำคำร 41
✓ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 94 คน ซึ่งมีผลงำนจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร
✓ จำนวน 109 ชิ้น ทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ฝึกฝนกำรทำงำนศิลปะกับ
ศิลปินแห่งชำติ ศิลปินนำนำชำติทำให้เกิดทักษะในกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ
- มีบุคลำกรของหน่วยงำนได้รับกำรตอบรับให้ร่วมเผยแพร่ผลงำนวิจัย
จำนวน 25 คน โดยข้อมูลอยู่ในฐำน Scopus และ WoS ดังนี้
* บทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล Scopus จำนวน 153 บทควำม
สื
บ
✓ ค้นได้จำก https://www.scopus.com
* บทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล WoS จำนวน 48 บทควำม
สืบค้นได้จำก https://access.clarivate.com
เนื่องจำกอำจำรย์แต่ละท่ำนใช้งบประมำณภำยใต้โครงกำรวิจัย
และบริกำรของตนเอง จึงไม่ได้ใช้เงินภำยใต้โครงกำรนี้

โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนนวัตกรรมที่ประกวด

โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนทุนที่จัดสรรให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

ผลงำน

ทุน

10

40

12

37

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (X-MBA)
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 64 ณ ลำนกิจกรรม ชั้น 1 อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
✓ มจพ.วิทยำเขตระยอง มีผลงำนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
จำนวน 12 ผลงำน ดังนี้
1. Individual Air Comfort Machine
2. Warm Light Drying for Baby
3. Enerlife Station
4. Specialty Coffee
5. Go Green
6. Dry-Night Solar Pump
7. Oil Smart Application
8. ชุดรดน้ำอัจฉริยะ (Smart Farm)
9. เครื่องยกเครื่องปรับอำกำศ (Lifting Machine)
10. กล่องเก็บรักษำควำมเย็น (Keep Cool)
11. PM 2.5 Sensor Application
12. กระเป๋ำขนย้ำยผู้ป่วย

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 54,250

-

คณะบริหารธุรกิจ

- ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จำนวน 500,000 บำท โดยจัดสรร
ให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 37 ทุน จำแนกเป็น
* ระดับปริญญำโท จำนวน 17 ทุน
✓ * ระดับปริญญำเอก จำนวน 20 ทุน

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 499,882.68

-

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรสหกิจศึกษำ/จำนวนผลงำน
ที่ได้รับรำงวัล/ใบประกำศ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรประกวดผลงำนสหกิจศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์

เรื่อง

3

7

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 40 คน
✓ โดยมีผลงำนที่ไดัรับรำงวัล ดังนี้
1. ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับ
กำรทำงำนดีเด่น
รำงวัลชนะเลิศ
ผลงำน "กำรลดเปอร์เซ็นต์กระป๋องมันเกินมำตรฐำนที่จุดเช็คกระป๋อง"
โดย : คุณพิมพกำนต์ แก้วไทนเลิศ สังกัดคณะอุตสำหกรรมเกษตร
2. ประเภทวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
รำงวัลชนะเลิศ
ผลงำน "กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรสุ่ม กรณีศึกษำผลิตภัณฑ์
Pouch" โดย : คุณณัฐธิดำ โสแสง สังกัดคณะอุตสำหกรรมเกษตร
วิทยำเขตปรำจีนบุรี
3. สังคมศำสตร์ มนุษย์ศำสตร์ และกำรจัดกำรดีเด่น
รำงวัลชนะเลิศ
ผลงำน "กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนภำยในองค์กำรด้วยระบบ TPS"
โดย : คุณอดิสรณ์ จักรแก้ว และคุณรำมวิรุฬ หล้ำปวงคำ
สังกัดคณะบริหำรธุรกิจ
4. นำนำชำติดีเด่น
รำงวัลชนะเลิศ
ผลงำน "IMPROVING DOMESTICS NETWORK AND CUSTOMER
STATION BY APPYING INTERNAL VALUE CHAIN AND VALUE
STREAM : THE CASE STUDY OF CEVA LOGISTICS"
โดย : Mr.Bui Vuong Binh สังกัดวิทยำลัยนำนำชำติ
5. คณำจำรย์นิเทศดีเด่น
ได้แก่ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรยฺ์ ดร.จันทิมำ ภูงำมเงิน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
34,505

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

6. ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำดีเด่น
ได้แก่ : นำงสำวสิตำรวีร์ นิธินันท์ฐำกุล
7. สถำนประกอบกำรดีเด่น
ได้แก่ : บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรำงวัลและได้เป็นตัวแทนมหำวิทยำลัยเข้ำประกวด
ระดับเครือข่ำย ได้รับรำงวัล จำนวน 4 รำงวัล และเป็นตัวแทนระดับ
เครือข่ำย ได้รับรำงวัลระดับชำติ จำนวน 1 รำงวัล

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่มีกำรนำไปเผยแพร่

ผลงำน

10

11

- มีกำรนำผลงำนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เข้ำร่วมจัดแสดง
นิทรรศกำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ดังนี้
✓ 1. งำน "มหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติประจำปี 2563"
ระหว่ำงวันที่ 13 - 23 พ.ย. 63 ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธำนี มีผลงำนเข้ำร่วม จำนวน 1 ผลงำน
2. งำน "วันนิทรรศกำรวิชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 2563"
ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 พ.ย. 63 ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนำยก มีผลงำนเข้ำร่วมจำนวน 2 ผลงำน
3. งำน "Thailand Tech Show 2020" ในรูปแบบออนไลน์
ระหว่ำงวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 63 โดยมีผลงำนเข้ำร่วม จำนวน 6 ผลงำน
4. งำน "The 48th International Exhibition of Inventions
Geneva" ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ 10 - 14 มี.ค. 64
มีผลงำนเข้ำร่วม จำนวน 2 ผลงำน

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 43,520

และเทคโนโลยี

โครงการส่งเสริมการนาผลงานไปเผยแพร่และ/
หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนนวัตกรรมที่นำไปเผยแพร่และ/
หรือประกวดในระดับประเทศและต่ำงประเทศ

ผลงำน

1

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีผลงำนเข้ำร่วมงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ผลงำน ดังนี้
1. เรื่อง ระบบโฟลว์แบตเตอรี่และโซล่ำเซลล์ ไฮบริดไดเซซัน
✓ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Innovative Ideas
2. เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมอัตรำกำรไหลของก๊ำซแบบอัตโนมัติ
สำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำเซลล์เชื้อเพลิง

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลยุทธ์ 3.2.5 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่และบรรยากาศความเป็นผู้ประกอบการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง
- ไม่ได้ดำเนินกำร ตั้งไว้ 15,000
- เนื่องจำกเป็นโครงกำร คณะวิทยาศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อประยุกต์
ใช้จริง
(-)
ที่ต้องมีกำรฝึกปฏิบัติ ประยุกต์
ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางค์
และทำงำนร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
จึงไม่สำมำรถปรับเป็น
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 4.00
×
กำรอบรมแบบออนไลน์ได้
จึงขอยกเลิกกำรดำเนินงำน

โครงกำร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำ

รำย

1

1

- ส่วนงำนได้ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร จำนวน 1 รำย ได้แก่
วิสำหกิจชุมชนบ้ำนดงโฮมสเตย์ โดยได้เข้ำร่วมในหลักสูตรยกระดับฝีมือ
✓ สำขำกำรท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุค Thailand 4.0 (Local Living
Tourism in Thailand) ระหว่ำงวันที่ 10 - 14 ก.ย. 64

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

โครงการสร้างผู้ประกอบการภายใต้สถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรตำมแผนได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
คน
20
คะแนนเฉลี่ย 4.00

-

×
×

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ สถาบันนวัตกรรม
กำรแพร่ระบำดของโรค เทคโนโลยี
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ไทย - ฝรั่งเศส

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 3 พัฒนาโครงสร้างการบริหารบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืนโดยการปลูกจิตสานึกรักองค์กร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ
โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรบรรยำยพิเศษ The Somchob Chaiyavej
ตั้งไว้ 25,000
ทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สังคม
Lecture Series ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “Robot Intelligence
ใช้จริง 5,000
ตัวชี้วัดโครงกำร
Inspired by Nature: From Nature to Science and Robotics
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ
โครงกำร
2
1
× Technology” เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64 เวลำ 13.00 - 16.00 น.
ให้ดำเนินโครงกำร
โดยเรียนเชิญ ศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ จำก SCHOOL OF
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.00 ✓ INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY (IST), Vidyasirimedhi
Institute of Science and Technology (VISTEC) มำเป็นวิทยำกร
บรรยำยพิเศษเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้
โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ให้บริกำร
กับหน่วยงำนภำยนอก
- จำนวนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก
(กำรอบรม กำรทดสอบ กำรสอบเทียบ)

คะแนนเฉลี่ย 4.25
โครงกำร
5
งำน

500

4.48
16
752

- คณะมีโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกับ
หน่วยงำนภำยนอก จำนวน 16 โครงกำร มีรำยได้ที่ได้รับ
จำนวน 2,937,890.50 บำท ดังนี้
✓ ภำควิชำครุศำสตร์โยธำ จำนวน 11 โครงกำร
✓ 1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุ จำนวน 752 งำน
รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 1,014,012.50 บำท มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
✓ ของผู้รับบริกำรเท่ำกับ 4.27
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรงำนวิจัย เรือ่ ง กำรทดสอบหำค่ำกำลังแรงอัด
แบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับ
น้ำหนักบรรทุกเสำเข็มดินซีเมนต์ โครงกำรงำนก่อสร้ำงงำนปรับปรุง
ฐำนรำกโดยวิธดี ิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงำนขุดคลองระบำยน้ำหลำก
พร้อมอำคำรประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ต.สนำมชัย

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
(-)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกับหน่วยงานภายนอก
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ย. 63 - วันที่ 31 ธ.ค. 63 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 40,000 บำท
3. โครงกำรสำรวจและวิเครำะห์ควำมสำมำรถกำรรับกำลังของสะพำน
ที่ทำจำกท่อ PVC ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 63 วันที่ 15 มี.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 50,000 บำท
4. โครงกำรบริกำรวิชำกำรงำนวิจัย เรือ่ ง กำรทดสอบหำค่ำกำลังแรงอัด
แบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับ
น้ำหนักบรรทุกเสำเข็มดินซีเมนต์ โครงกำรงำนก่อสร้ำง งำนปรับปรุง
ฐำนรำกโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 (งำนเพิ่มเติม) สำหรับงำนขุดคลอง
ระบำยน้ำหลำก พร้อมอำคำรประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500
ต.สนำมชัย อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ ระยะเวลำดำเนินกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 24,000 บำท
5. โครงกำรบริกำรวิชำกำรงำนวิจัย เรื่อง ระบบติดตั้งหลังคำโปร่งแสง
อะคริลิก Shinkolite ระบบเสำค้ำ ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่
วันที่ 1 ก.พ. 64 - 30 เม.ย. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 108,000 บำท
6. โครงกำรสำรวจและวิเครำะห์กำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสำเข็มดินซีเมนต์
โครงกำรอำคำรกำยวิภำคศำสตร์ทำงคลินิก สถำบันกำรแพทย์จักรี
นฤบดินทร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ระยะเวลำ
ดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 43,000 บำท

7. โครงกำรบริกำรวิชำกำรงำนวิจัย เรือ่ ง กำรทดสอบหำค่ำกำลังแรงอัด

แบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) โครงกำร
คลองระบำยน้ำหลำกบำงบำล-บำงไทร อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ
งำนปรับปรุง ถึง กม.22+500 ฐำนรำกโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 2
กม.20+100 ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 64
รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 81,000 บำท
8. โครงกำรบริกำรวิชำกำรวิจัย เรื่อง กำรทดสอบหำอัตรำส่วนผสม
ดินซีเมนต์ในห้องปฏิบัติกำร (Laboratory Mixture Tests) โครงกำร

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกับหน่วยงานภายนอก
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

คลองระบำยน้ำหลำกบำงบำล-บำงไทร อ.บำงบำล จ.พระนครศรีอยุธยำ

งำนปรับปรุงฐำนรำก โดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 2 กม.20+100 ถึง
กม.22+500 ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 64
รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 194,750 บำท
9. โครงกำรงำนจ้ำงสำรวจวิเครำะห์และตรวจสอบควำมมั่นคงแข็งแรง
อำคำรร้ำนขำยยำ สำขำรำชเทวี ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่
วันที่ 29 มี.ค. 64 - 27 พ.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 275,000 บำท
10. โครงกำรงำนจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสมในกำรจัดพื้นที่
สำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน ภำยใต้โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนไทย-กัมพูชำ รำชอำณำจักรกัมพูชำ ระยะเวลำดำเนินกำร
ตัง้ แต่วันที่ 27 พ.ค. 64 - 27 ส.ค. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 800,000 บำท

11. งำนจ้ำงออกแบบและประดิษฐ์เครื่องผลักดันน้ำพร้อมเติมอำกำศ
ต้นแบบ สำหรับใช้งำนในกำรเลี้ยงกุ้ง ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 รำยได้ที่ได้รับ จำนวน 308,128 บำท
ภำควิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ จำนวน 4 โครงกำร
มีผู้เข้ำอบรม จำนวน 220 คน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับ
บริกำรเท่ำกับ 4.57 ดังนี้
1. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร Canva is Magic
ออกแบบง่ำยๆ เสกได้เหมือนมีเวทมนต์ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64
อบรมแบบไลน์ผ่ำนระบบ Zoom มีผู้เข้ำอบรม จำนวน 80 คน
คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมเท่ำกับ 4.82
2. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร "หลักสูตรพัฒนำกล่องวัดคุณภำพ
อำกำศอัจฉริยะ (IoT Air Measure Box)" เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 64
อบรมแบบไลน์ผ่ำนระบบ Zoom มีผู้เข้ำอบรม จำนวน 20 คน
คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมเท่ำกับ 4.26
3. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร "หลักสูตร Line Bot Designer"
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 อบรมแบบไลน์ผ่ำนระบบ Zoom มีผู้เข้ำอบรม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

จำนวน 60 คน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมเท่ำกับ 4.57
4. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร "หลักสูตร วิดีโอปังปัง
ด้วย Premiere Pro" เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 อบรมแบบไลน์ผ่ำน
ระบบ Zoom มีผู้เข้ำอบรม จำนวน 60 คน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำอบรมเท่ำกับ 4.61
ภำควิชำบริหำรเทคนิคศึกษำ จำนวน 1 โครงกำร

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกับหน่วยงานภายนอก
- ต่อ -

1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำทักษะทำงกำรวิจัย/กำรวัด
และประเมินผลทำงกำรศึกษำ สำหรับบุคลำกรและบุคคลทั่วไป
เรื่อง "กำรตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพสำหรับ
นักวิจัยทำงกำรศึกษำ" เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 เวลำ 9.00 - 12.00 น.
บรรยำยพิเศษแบบ Online โดยมี รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ เป็นวิทยำกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย
บุคลำกรภำควิชำบริหำรเทคนิคศึกษำ จำนวน 5 คน
นักศึกษำระดับปริญญำเอกภำควิชำบริหำรเทคนิคศึกษำ จำนวน 10 คน

บุคคลภำยนอก จำนวน 59 คน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.61
โครงการบารุงรักษา Center Lab
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก
(กำรทดสอบ กำรประลอง กำรสอบเทียบ)
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร ตรวจสอบ/
ทดสอบวัสดุที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก

100

10

คะแนนเฉลี่ย 4.00

4.58

- ส่วนงำนมีกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก
(กำรทดสอบ กำรประลอง กำรสอบเทียบ) ในรอบปีงบประมำณ
× พ.ศ. 2564 จำนวน 10 งำน ได้แก่
1. บริกำรทดสอบ/วิเครำะห์ SEM จำนวน 9 งำน
✓ 2. ใช้เครื่อง Autoclave จำนวน 1 ชิ้นงำน

1

- คณะดำเนินกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรงำนทดสอบวัสดุ
ลักษณะพิเศษ (งำนกำรค้ำ) ให้กับหน่วยงำนภำคเอกชน
จำนวน 31 ใบสั่งจ้ำง และมีรำยได้ที่ได้รับจำกงำนบริกำรวิชำกำร
✓ ประเภทตรวจสอบ/ทดสอบวัสดุ จำนวน รวม 171,850 บำท

งำน

โครงกำร

1

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 141,077

-

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการจัดโครงการบริการวิชาการที่คณะ
มีให้กับหน่วยงานอื่นทราบ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์

กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรของคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
โครงการสาธิตการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดกิจกรรม
- จำนวนเครื่องมือวิทยำศำสตร์

ช่องทำง

ร้อยละ

3

 10

คะแนนเฉลี่ย 4.00

เครื่อง

8

4

100

4.75

11

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะมีกำรประชำสัมพันธ์เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในกำรจัดบริกำร
วิชำกำรให้หน่วยงำนอื่นทรำบ จำนวน 4 ช่องทำง ดังนี้
1. ทำงเว็บไซต์คณะ
2. ทำง Facebook คณะ
✓ 3. ทำง Line คณะ
4. บอร์ดประชำสัมพันธ์ของคณะ

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

- มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะในทุก
แหล่งเงินที่บุคลำกรนั้นสังกัด และมีกำรจัดสรรงบประมำณส่วนกลำง
ของคณะเพื่อใช้ในกำรจัดโครงกำรสัมมนำของคณะ แต่เนื่องจำก
✓ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ทำให้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นี้ คณะไม่สำมำรถจัดโครงกำรสัมมนำได้
แต่บุคลำกรทุกคนของคณะยังได้รับกำรพัฒนำผ่ำนทำงออนไลน์
แทนกำรเข้ำร่วมอบรมในพื้นที่ ซึ่งกำรอบรมออนไลน์ในหลำย platform
จะเป็นกำรอบรมแบบไม่มีค่ำใช้จ่ำย ทำให้คณะใช้งบประมำณในกำร
พัฒนำบุคลำกรเป็นจำนวนไม่มำกเท่ำกับงบประมำณที่ได้ตั้งไว้

ตั้งไว้ 420,000
ใช้จริง 39,500

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

- จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการ
วิชาการของส่วนงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวนงาน
ทั้งหมด 80 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
✓ เท่ากับ 4.75

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

- ดำเนินกำรจัดอบรมและสำธิตกำรใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์
ทั้งหมด 3 ครั้ง จำนวน 11 เครื่อง ดังนี้
✓ 1. เครื่องมือในชุดเครื่องวิเครำะห์โครงสร้ำงของสำรด้วยแสงอินฟรำเรด
โดยผู้เชี่ยวขำญจำกบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่

50,000
(-)

โครงการสาธิตการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
- ต่อ -

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานเครื่องวัด
เนื้อสัมผัสอาหาร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

1) เครื่อง FTIR Spectrometer
2. เครื่องมือในชุดครุภัณฑ์กำรวิเครำะห์สำรพฤษเคมีและฤทธิ์ทำง
ชีวภำพในระดับเซลล์ โดยผู้เชี่ยวขำญจำกบริษัท เอสซีพี อำร์ที จำกัด
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่
1) เครื่อง microplate reade
3. เครื่องมือในชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตเครื่องสำอำง โดยผู้เชี่ยวขำญจำก
บริษัท เอสซีพี อำร์ที จำกัด เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 และวันที่ 1 มิ.ย. 64
จำนวน 9 เครื่อง ได้แก่
1) เครื่องวัดควำมหนืด
2) ตู้บ่มเพำะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ
3) เครื่องผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
4) เครื่องวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง
5) อ่ำงน้ำควบคุมอุณหภูมิ
6) ชุดกรองระบบสุญญำกำศ
7) เครื่องกวนสำรละลำยพร้อมให้ควำมร้อน
8) เครื่องชั่ง 2 และ 4 ตำแหน่ง
9) เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์

คน
20
คะแนนเฉลี่ย 3.51

10
4.30

- ส่วนงำนมีกำรให้ควำมรู้กำรใช้งำนเครื่องวัดเนื้อสัมผัสอำหำร
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอำรุง
ณ คณะอุตสำหกรรมเกษตร มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี เมื่อวันที่
× 17 พ.ย. 63 มีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 10 คน และมี
✓ คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.30

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและพัฒนา
กลุ่มวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัย
และการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนห้องปฏิบัติกำรที่ได้พัฒนำ

โครงการตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัยทุกการ
เดินทาง
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่เข้ารับการ
ตรวจเช็ค
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรทำงำน
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

ห้องปฏิบัติกำร

2

3

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีห้องปฏิบัติกำรและพัฒนำกลุ่มวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำร
วิจัยและกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ได้รบั กำรพัฒนำ จำนวน 3 ห้อง
ได้แก่
1. สำขำวิชำ ASAE ก่อสร้ำงอำคำรควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบกำรชน
✓ 2. สำขำวิชำ CPE ห้องปฏิบัตกิ ำร Biochemical Process Engineering
3. จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพำะทำง ณ ชั้น 10 ห้อง 1007 1010 และ 1013
อำคำร TGGS โดย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ ถวำย

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คัน

50

-

-

คะแนนเฉลี่ย 3.51

-

- ดำเนินกำรจัดซื้อออุปกรณ์ SSD เปลี่ยนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ให้บริกำร จำนวน 135 เครื่อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรเท่ำกับ 4.50

เครื่อง

135

135

✓

คะแนนเฉลี่ย 3.61

4.50

✓

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 105,650

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง 488,698

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนา MOOC ภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่เผยแพร่ในระบบออนไลน์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
การทางาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้

วิชำ

องค์ควำมรู้

8

6

9

6

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรติดตั้งและเปิดรำยวิชำในระบบ LMS ของมหำวิทยำลัย
https://mooc.kmutnb.ac.th/elearning/ และเผยแพร่สื่อกำรเรียน
✓ กำรสอนออนไลน์ จำนวน 9 รำยวิชำ ได้แก่
1. เคมีสาหรับวิศวกร
2. เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3. ระบบการผลิตอัตโนมัติ
4. การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC
5. เขียนแบบวิศวกรรม
6. การจัดการพลังงาน
7. เทคโนโลยีการซ่อมบารุงโรงงาน
8. เทคโนโลยียานยนต์
9. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITDI KM Sharing Day 2021
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 ณ ห้อง 814 ชั้น 8 อำคำรอเนกประสงค์
ซึ่งเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ให้ผู้บริหำรและบุคลำกร
✓ ของสำนักฯ ทุกคนมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
และจำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยมีองค์ควำมรู้ที่ได้รับ
จำนวน 6 องค์ควำมรู้ ได้แก่
1. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งสำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร โดย : งำนบุคคล สำนักงำนผู้อำนวยกำร
2. กำรเขียนโครงกำรฝึกอบรมเพื่อยื่นขออนุมัติ
โดย : ฝ่ำยฝึกอบรมและส่งเสริมงำนวิจัย
3. Mild set ในกำรทำงำนวิจัย
โดย : ฝ่ำยฝึกอบรมและส่งเสริมงำนวิจัย
4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร ผ่ำนสำนักพัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม โดย : ที่ปรึกษำด้ำนบริกำรวิชำกำร

ตั้งไว้
ใช้จริง

8,000
7,350

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
การทางาน
- ต่อ -

5. เทคนิคกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรให้ได้รับกำรพิจำรณำ
โดย : รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ สพอ.
6. เทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ
โดย : หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
- จำนวนรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง

- มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและภำคเอกชน
จำนวน 32 โครงกำร จำแนกได้ดังนี้
โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ จำนวน 24 โครงกำร ได้แก่
โครงกำร
ล้ำนบำท

15
17

32

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓ 1. โครงกำรกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมชีวภำพ

117,447 ✓ มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 2,400,000 บำท

2. โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำและออกแบบแนวทำงปฏิรูปธุรกิจ
ศึกษำภัณฑ์พำณิชย์ ในแผนดำเนินกำร 5 ปี
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 380,000 บำท
3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลอ้อยจำกไร่สู่โรงงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 4,700,000 บำท

4. โครงกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำสถำนีประจุแบตเตอรี่สำหรับ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำเพื่อรองรับเป้ำหมำยกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำของ
ประเทศ มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 14,950,000 บำท
5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ กิจกรรมยกระดับ
ธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปี 2564
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 9,500,000 บำท
6. โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยให้ประกอบธุรกิจ
อย่ำงมืออำชีพ กิจกรรมปั้นดำว ปีงบประมำณ 2564 (พื้นที่ กทม.
ภำคกลำง และภำคตะวันออก รวม 26 จังหวัด)
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 8,032,500 บำท
7. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยแปรรูปสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน
(One Province One Agro-Industrial Community OPOAI-C)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 145,000 บำท
8. โครงกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน
(One Province One Agro-Industrial Community OPOAI-C)
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 146,000 บำท
9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ กิจกรรมพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) ประจำปี 2564
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 20,700,000 บำท
10. โครงกำรกิจกรรมพัฒนำคลัสเตอร์ปลำกัดและคลัสเตอร์โกโก้
ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำคลัสเตอร์ SME ปี 2564
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 19,500,000 บำท
11. โครงกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน
(One Province One Agro-Industrial Community OPOAI-C)
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 146,000 บำท
12. โครงกำรกิจกรรมให้คำปรึกษำแนะนำเชิงลึกด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG Model) ภำยใต้โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผู้ประกอบกำร SMEs ตำมกรอบแนวคิด BCG ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 3,100,000 บำท
13. โครงกำรกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมชีวภำพ
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 2,500,000 บำท
14. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
ของลูกค้ำโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2564
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำงจำนวน 85,000 บำท
15. โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรจัดพื้นที่สำหรับกำรก่อสร้ำง
อำคำรเรียนภำยใต้โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน
ไทย-กัมพูชำ มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 800,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

16. โครงกำรพัฒนำรำยวิชำพื้นฐำนวิศวกรรมระบบรำง ภำยใต้โครงกำร

วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรออกแบบและวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 341,000 บำท
17. โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิศวกรรมวัสดุ ภำยใต้โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรออกแบบ
และวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง
จำนวน 246,400 บำท
18. โครงกำรแปลตำรำภำษำเยอรมัน เรื่อง รถไฟควำมเร็วสูง
ภำยใต้โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรออกแบบและวิศวกรรมระบบ
ขนส่งทำงรำง มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 352,000 บำท
19. โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำลังคน
ในอุตสำหกรรมกำรผลิตในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก
กรณีศึกษำอุตสำหกรรมระบบรำง ภำยใต้โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
เพื่อกำรออกแบบและวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 259,400 บำท
20. โครงกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 3,850,000 บำท
21. โครงกำรจัดทำแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลกลำงเครื่องจักรกลเกษตร
ในไร่อ้อย มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 4,000,000 บำท
22. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 1,167,800 บำท
23. โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรพลังงำนภำยในบ้ำนอยู่อำศัย
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 7,938,023.84 บำท
24. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรหมักด้วยจุลินทรีย์จำกลำไส้ปลวก
เพื่อผลิตพลังงำนชีวภำพทำงเลือกจำกใบอ้อย
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 4,403,400 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน จำนวน 8 โครงกำร
ได้แก่
1. โครงกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำแบบเร็วที่ฉลำด
เพื่อกำรใช้งำนในกริดอัจฉริยะ มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง
จำนวน 5,582,353 บำท
2. โครงกำรบริกำรงำนวิจัย เรื่อง กำรทดสอบค่ำกำลังแรงอัดแบบไม่ถูก
จำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนัก
บรรทุกเสำเข็มดินซีเมนต์ โครงกำรงำนก่อสร้ำงงำนปรับปรุงฐำนรำก
โดยวิธีดินซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงำนขุดคลองระบำยน้ำหลำก
พร้อมอำคำรประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ต.สนำมชัย
อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง
จำนวน 40,000 บำท
3. โครงกำรวิจัยเรื่อง ศึกษำและพัฒนำเอกสำรงำนเชื่อมท่อ Stainless
Steel (SUS 304) โดยกระบวนกำรเชื่อม GTAW ตำมมำตรฐำนสำกล
และกำรพัฒนำศักยภำพของช่ำงเชื่อมในท่ำเชื่อม 6G
มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 540,000 บำท
4. โครงกำรสร้ำงระบบ Model Based Design สำหรับสวิตซ์ชิ่ง
เพำเวอร์ซัพพลำย มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 1,235,000 บำท
5. โครงกำรบริกำรวิชำกำรวิจัยเรื่อง ระบบติดตั้งหลังคำโปร่งแสง
อะคริลิก Shinkolite ระบบเสำค้ำ มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง
จำนวน 108,000 บำท
6 .โครงกำรบริกำรวิชำกำรวิจัย เรื่อง กำรทดสอบหำค่ำกำลังแรงอัด
แบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลัง
รับน้ำหนักบรรทุกเสำเข็มดินซีเมนต์ โครงกำรงำนก่อสร้ำงงำนปรับปรุง
ฐำนรำกโดยวิธดี ิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงำนขุดคลองระบำยน้ำหลำก
พร้อมอำคำรประกอบ กม. 20+250 ต.สนำมชัย อ.บำงไทร
จ.พระนครศรีอยุธยำ มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 24,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

7. โครงกำรบริกำรวิชำกำรวิจัย เรื่อง กำรทดสอบหำอัตรำส่วนผสม
ดินซีเมนต์ในห้องปฏิบัติกำร (Laboratory Mixture Tests)
โครงกำรคลองระบำยน้ำหลำกบำงบำล-บำงไทร อ.บำงบำล
จ.พระนครศรีอยุธยำ งำนปรับปรุงฐำนรำกโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 2

โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
- ต่อ -

กม.20+100 ถึง กม.22+500 มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 194,750 บำท

8. โครงกำรบริกำรวิชำกำรวิจัย เรื่อง กำรทดสอบหำค่ำกำลังแรงอัด
แบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength)
โครงกำรคลองระบำยน้ำหลำกบำงบำล-บำงไทร อ.บำงไทร
จ.พระนครศรีอยุธยำ งำนปรับปรุงฐำนรำกโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 2
กม.20+100 ถึง กม.22+500 มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 81,000 บำท

โครงการความร่วมมือด้านที่ปรึกษา/อบรม/
สัมมนา ระหว่างหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร

โครงกำร
2
คะแนนเฉลี่ย 3.51

5
4.59

- มีโครงกำรฝึกอบรม จำนวน 5 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรม
ย้อนรอย สำหรับชิ้นส่วนในระบบขนส่งทำงรำงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
✓ ภำคตะวันออก มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร
✓ เท่ำกับ 4.68 งบประมำณที่ใช้ จำนวน 2,000,000 บำท
2. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรเท่ำกับ 4.29
งบประมำณที่ใช้ จำนวน 7,600,000 บำท
3. กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรเท่ำกับ 4.69
งบประมำณที่ใช้ จำนวน 940,000 บำท
4. โครงกำรพัฒนำระบบฝึกทักษะพื้นฐำนวิชำคณิตศำสตร์เพื่อกำรคิด
แก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มำใช้
บริกำรเท่ำกับ 4.45 งบประมำณที่ใช้ จำนวน 3,444,900 บำท
5. โครงกำรสัมมนำวิชำกำรระดับชำติด้ำนคนพิกำร ครั้งที่ 13
ประจำปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร
เท่ำกับ 4.84 งบประมำณที่ใช้ จำนวน 500,000 บำท

ตั้งไว้ 2,000,000
ใช้จริง 14,484,900
(หน่วยงำนภำยนอก)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการและ
การเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อ
โดยเสด็จพระราชกุศล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรม

โครงการสนับสนุนบริการวิชาการในเชิงรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน
ภำยนอก

กิจกรรม

3

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ต้นแบบ
1.1 จัดทำคู่มือกำรสอนวิชำเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม
Autocad
✓ 2. โครงกำรผลิตสื่อกำรสอนสำขำเคหบริบำล
2.1 จัดทำต้นฉบับเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ กำรดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียน
2.2 ปรับปรุงชุดใบงำนและแบบทดสอบวิชำ ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
เฉพำะวิชำชีพ
2.3 สอนวิชำคอมพิวเตอร์พื้นฐำน จำนวน 3 ครั้ง แก่ศิษย์ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 44
3. โครงกำรสร้ำงและออกแบบสื่อวีดิทัศน์
3.1 ออกแบบและสร้ำงสื่อ x-stand เรื่อง กฎควำมปลอดภัยและ
กำรป้องกันอุบัติเหตุในฐำนฝึก (งำนตะไบ)
3.2 ออกแบบและสร้ำงสื่อ x-stand เรื่อง วิธีกำรลับมีดกลึง
3.3 ออกแบบและสร้ำงสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง วิธีกำรลับมีดกลึง
4. โครงกำรจัดอบรม/สัมมนำ
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำและเพิ่มพูนเทคนิคกำรสอน
วิชำชีพให้แก่ครูโรงเรียนพระดำบส จำนวน 23 คน ระหว่ำงวันที่
16 - 18 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ
- มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก จำนวน 145 โครงกำร

คะแนนเฉลี่ย 4.50
โครงกำร 270

4.63
145

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

มีกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรตรวจสอบและทดสอบ จำนวน 323 งำน
60 โครงกำร และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
✓ เท่ำกับ 4.63
× รวมถึง กำรมีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำรที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำน
ภำยนอกทั้งสิ้น 20,155,528.55 บำท จำแนกเป็น

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 95,915.80

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ สถาบันนวัตกรรม
กำรแพร่ระบำดของโรค เทคโนโลยี
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ไทย - ฝรั่งเศส
ทำให้ไม่สำมำรถจัดงำน
บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน

ภำยนอกได้เท่ำที่ควร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- จำนวนงำนที่ให้กำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน
ภำยนอก (กำรทดสอบ กำรตรวจสอบ
และกำรสอบเทียบ)
- จำนวนงบประมำณที่ได้รบั จำกงำนบริกำรวิชำกำร
ที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

งำน

270

323

✓

ล้ำนบำท

8-10

20

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

* รำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและสังคม จำนวน 11,082,600 บำท
* รำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำคเอกชน
✓ จำนวน 9,032,928.55 บำท

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) สาหรับใช้เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
โครงการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ
- มีกำรออกบูธ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรในงำน Dek- D's TCAS Fair
ตัวชี้วัดโครงกำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2564 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 63 ณ ศูนย์กำรค้ำ
- จำนวนครั้งกำรออกบูธ
ครั้ง
1
2 ✓ ยูเนี่ยนมอลล์
2. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรในงำน STA Thai Universities Fair 2020
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 ณ โรงเรียนนำนำชำติเซนต์แอนดรูส์กรุงเทพฯ
โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์

ช่องทำง

4

5

- คณะจัดทำโครงกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเชิงรุก
จำนวน 5 ช่องทำง ดังนี้
✓ 1. แนะนำ/นำเสนอวีดิทัศน์/เผยแพร่
2. ประชำสัมพันธ์ข่ำวกิจกรรมคณะผ่ำนหน้ำเว็บไซต์
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
3. ลงข่ำวกิจกรรมคณะผ่ำนหน้ำเว็บไซต์สื่อประชำสัมพันธ์ภำยนอก
มหำวิทยำลัย
4. ประชำสัมพันธ์ผ่ำน FACEBOOK
5. ทำงวิทยุกระจำยเสียง

ตั้งไว้
ใช้จริง

65,000
17,720

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนงบประมำณที่ได้รบั จำกงำนบริกำรวิชำกำร
ที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การกาหนดราคาค่าเช่า
ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้องและเข้ำถึงผู้รับสำรได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว

- จำนวนงบประมำณที่ได้รบั จำกงำนบริกำรวิชำกำร

ที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้กับสถำบันกำรบินพลเรือน
งบประมำณที่ได้รับ จำนวน 261,350 บำท
บำท

ช่องทำง

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 155,006

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

700,000 261,350 ×

4

4

- คณะมีกำรประชำสัมพันธ์กำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำห้องประชุมและ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงำนอื่นทรำบ จำนวน 4 ช่องทำง
ดังนี้
1. ทำงเว็บไซต์คณะ
✓ 2. ทำง Facebook คณะ
3. ทำง Line คณะ
4. บอร์ดประชำสัมพันธ์ของคณะ
ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง (50,000)

(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.4.1)
ช่องทำง

4

ล้ำนบำท

20

4

✓ - มีช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร จำนวน 4 ช่องทำง ได้แก่
1. เว็บไซต์ของวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรโบว์ชัวร์
3. สื่อออนไลน์ เช่น facebook
4. หนังสือพิมพ์
21.96 ✓ - งบประมาณที่ได้รับจากงานบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงาน
ภาคเอกชน จานวน 21,968,729 บาท

โครงการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการผ่านสื่อ
ออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนสื่อประชำสัมพันธ์ออนไลน์
- จำนวนเอกสำรข้อมูลรำยละเอียดและค่ำบริกำร
ของเครื่องมือวิทยำศำสตร์

สื่อ
ชุด

2
1

6
1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ส่วนงำนมีกำรประชำสัมพันธ์บริกำรวิชำกำรผ่ำนสื่อออนไลน์
จำนวน 6 สื่อ ผ่ำนช่องทำง ดังนี้
1. เว็บไซต์ https://prthailand.net/36012/
✓ หัวข้อ "กำรประเมินคุณค่ำทำงโภชนำกำรอำหำรจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง
✓ และกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพให้ผู้ต้องขังทัณฑสถำนเปิดบ้ำนเนินสูง
และเรือนจำ จ.ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63
2. เว็บไซต์ https://member.thaipr.net/general/2040994/
หัวข้อ "ศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมเกษตร มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี
ให้บริกำรวิชำกำรฝึกอบรมอำชีพ และประเมินคุณค่ำทำงโภชนำกำร
จัดเลี้ยงแก่ผู้ต้องขังทัณฑสถำน จ.ปรำจีนบุร"ี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63
3. เว็บไซต์ https://member.thaipr.net/manufacturing/2053237/
หัวข้อ "กช.ศภ.9 กสอ. ร่วมกับคณะอุตสำหกรรมเกษตร มจพ.วิทยำเขต
ปรำจีนบุรี จัดฝึกอบรม “กำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป” เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63
4. เว็บไซต์ https://www.thaipr.net/education/3025967
หัวข้อ "คณะอุตสำหกรรมเกษตร มจพ. ร่วมกับสำนักงำนพัฒนำฝีมือ
แรงงำน จ.ปรำจีนบุรี เป็นพี่เลี้ยงให้วสิ ำหกิจชุมชน" เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64
5. เว็บไซต์ https://www.prnewsthailand.com//view/44350?
fbclid=IwAR0pkF-O9pDFIZ7qsVNS5AryDeUUFBiJ07rSLMWKsFvs
QIfJcwV6PKubaPM#.YOvqQUNswZM.facebook
หัวข้อ "ศวจ. มจพ. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมมะดันแช่อิ่มเสริมน้ำข้ำวไรซ์เบอร์รี่ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64
6. เว็บไซต์ https://www.thaipr.net/education/3103030
หัวข้อ "บันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรระหว่ำง มจพ.และไทยยูเนี่ยน
และเอซีเอกซ์ เฮิร์บ" เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64
สำหรับเอกสำรข้อมูลรำยละเอียดและค่ำบริกำรของเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ ในประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการผ่านสื่อ
ออนไลน์
- ต่อ -

พระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้บริกำรและอัตรำกำรใช้บริกำร
ของศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมเกษตร คณะอุตสำหกรรมเกษตร พ.ศ. 2564
ประกำศเมื่อ 24 ก.พ. 64 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คมให้แก่ บริษัท วิทย์คอร์ป

ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการสารวจความต้องการของผู้ประกอบการ
และจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่ภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรงำนบริกำรวิชำกำรที่ให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำยนอก

โครงการ ICIT DAY
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงกำร

2

คะแนนเฉลี่ย 3.71

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
(-)

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

2

- มีโครงกำรงำนบริกำรวิชำกำรที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก
จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่
1. โครงกำรบริกำรวิชำกำร "วัยรุ่นปันน้ำใจสูงวัยได้รอยยิ้ม" จัดที่
✓ ศูนย์สงเครำะห์ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรยำกไร้ คำมิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์
จ.ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำร "แบ่งปันด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก" ณ โรงเรียน
บ่อแร่ธำรเลำ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63

ตั้งไว้ 150,000
ใช้จริง 8,960

-

4.41

- ดำเนินกำรจัดบรรยำยเชิงวิชำกำรในหัวข้อ "ทำงำนในช่วง
Work from home อย่ำงไรให้ปลอดภัย" โดย ดร.ปริญญำ หอมเอนก
✓ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำน Facebook Live
ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.41

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

100
4.94

โปรดักส์ จำกัด ในกำรวำงแผนกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
✓ สำรสนเทศ (Technology Redource Planning) เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64
✓ โดย ผศ.ดร.ปรำโมช ธรรมกรณ์ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ พนักงำนบริษัท
ในฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 4 คน
ซึ่งเข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.94

โครงการจัดทาวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนต้นฉบับที่จัดทำ

โครงการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนให้แก่
หน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนที่รับบริกำร
- จำนวนสื่อที่ได้รับกำรเผยแพร่

ฉบับ

แห่ง
ชิ้น

4

12
200

4

24
181

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดำเนินกำรจัดทำวำรสำร จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. ปีที่ 33 ฉบับที่ 116 ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 63
✓ มีบทควำม จำนวน 14 เรื่อง
2. ปีที่ 33 ฉบับที่ 117 ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 64
มีบทควำม จำนวน 14 เรื่อง
3. ปีที่ 33 ฉบับที่ 118 ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64
มีบทควำม จำนวน 15 เรื่อง
4. ปีที่ 33 ฉบับที่ 119 ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ก.ย. 64
มีบทควำม จำนวน 14 เรื่อง
โดยมีกำรจัดส่ง/เผยแพร่ ให้แก่สมำชิกและห้องสมุดของหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
- มีหน่วยงำนที่รับบริกำร จำนวน 24 หน่วยงำน ดังนี้
1. วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์
2. วิทยำลัยเทคโนโลยียำนยนต์
✓ 3. วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
× 4. วิทยำลัยเทคโนโลยีช่ำงฝีมือปัญจวิทยำ
5. วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย
6. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี
7. กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
8. สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
9. กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
10. กองพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสำหรรม
11. สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
12. กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
13. โรงเรียนพระดำบส
14. กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 199,958

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนให้แก่
หน่วยงานภายนอก
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

15. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
16. กรมส่งเสริมผู้ประกอบกำรและธุรกิจใหม่
17. ร้ำนหนังสือกอหญ้ำ
18. บริษัท สกำยบุ๊ค จำกัด
19. บริษัท พี. เอม. ฟูด จำกัด
20. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี
21. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงน่ำน
22. วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
23. บริษัท อี.เทค จำกัด
24. บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรและความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ สาหรับงานบริการวิชาการ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการ
- มีกำรวำงแผนและกำหนดขอบเขตของงำน พร้อมศึกษำหำควำมรู้
ตั้งไว้ 100,000
สานักคอมพิวเตอร์
บริการ
ฝึกอบรมกำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชัน ดำเนินกำรวิเครำะห์และ
ใช้จริง
(-)
และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงกำร
ออกแบบระบบและเปิดให้ทดลองใช้งำน รวมถึงติดตำมประเมินผล
สารสนเทศ
- จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำ
คน
5
14 ✓ กำรใช้งำนและจัดเก็บข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน
โมบำยแอปพลิเคชัน
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.60 ✓

โครงการขยายการให้บริการ IPv6
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ำย
ที่ใช้งำน IPv6
- จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรใช้งำน IPv6
- จำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีปรับปรุงกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตด้วย IPv6
โครงการบริการวิชาการทางด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนวิชำสื่อที่ผลิต
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรคอนฟิกระบบเพื่อแก้ปัญหำ IPv4 ไม่เพียงพอ และเพิ่มกำร

อุปกรณ์

10

20

ใช้งำนเป็น IPv6 รวมถึงจัดอบรมกำรใช้งำน IPv6 ให้กับบุคลำกร
✓ ด้ำนเทคโนโลยีของส่วนงำนต่ำงๆ

คน

15

15

✓

เครื่อง

100

100

✓

ตอน
4
คะแนนเฉลี่ย 4.00

114
4.52

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

- มีกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรทำงด้ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงกำร 3 กิจกรรม ดังนี้
✓ 1. โครงกำรผลิตสื่อสำหรับผู้ประเมินสถำนศึกษำ 16 รำยวิชำ
✓ ผลิตสื่อ จำนวน 16 ตอน ให้แก่สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
2. โครงกำรผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง Safe-T-Cut Smart Plug
ผลิตสื่อ จำนวน 1 ตอน ให้แก่บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง
3. โครงกำรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำรซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้ำ
ด้วยเชื้อเพลิงธรรมชำติและไอน้ำ ผลิตสื่อ จำนวน 1 ตอน ให้แก่
บริษัท พีพีทีซี จำกัด
4. โครงกำรผลิตสื่อ Learning Materials เรื่อง Sales Order
จำนวน 88 ตอน ให้แก่บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จำกัด
5. กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อกำรฝึกอบรม จำนวน 6 ตอน ให้แก่บริษัท อีซูซุ
6. กิจกรรมถ่ำยทอดสดงำนประชุมสำมัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จำนวน 1 ตอน
7. กิจกรรมถ่ำยทอดสื่อออนไลน์ เรื่อง จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนำแนวทำง
กำรดำเนินกิจกรรม Talent Mobility ผลิตสื่อ จำนวน 1 ตอน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 99,510

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการ
บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ
(e-Learning)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทเรียนออนไลน์

โครงการปรับปรุงสื่อดิจิทัลของสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

15

15

15

15

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- มีกำรออกแบบและพัฒนำสื่อกำรสอนเพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน์
ผ่ำนระบบสำรสนเทศ จำนวน 15 เรื่อง ดังนี้
1. โครงสร้ำงส่วนประกอบและหลักกำรทำงำนระบบประจุไฟฟ้ำ
2. งำนปรับตั้งสำยพำนอัลเตอร์เนเตอร์
✓ 3. งำนบริกำรอัลเตอร์เนเตอร์แบบไอซี
4. งำนบริกำรอัลเตอร์เนเตอร์
5. ระบบจุดระเบิด
6. งำนบริกำรระบบจุดระเบิด
7. งำนบริกำรคอยล์จุดระเบิด
8. งำนปรับตั้งองศำจุดระเบิด
9. ส่วนประกอบหน้ำที่ของระบบไฟสัญญำณรถยนต์
10. งำนบริกำรไฟเบรค
11. ส่วนประกอบหน้ำที่ของระบบไฟส่องสว่ำงรถยนต์
12. งำนบริกำรไฟหน้ำปัด
13. วงจรไฟฟ้ำและกำรทำงำนของระบบไฟส่องสว่ำงรถยนต์
14. กำรวิเครำะห์ปัญหำข้อบกพร่องระบบอิเล็กทรอนิกส์
15. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำ
- ดำเนินกำรปรับปรุงสื่อกำรสอนที่ได้ออกแบบและพัฒนำให้อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงยูทูป (Youtube)
จำนวน 15 เรื่อง ดังนี้
✓ 1. โครงสร้ำงส่วนประกอบและหลักกำรทำงำนระบบประจุไฟฟ้ำ
2. งำนปรับตั้งสำยพำนอัลเตอร์เนเตอร์
3. งำนบริกำรอัลเตอร์เนเตอร์แบบไอซี
4. งำนบริกำรอัลเตอร์เนเตอร์
5. ระบบจุดระเบิด
6. งำนบริกำรระบบจุดระเบิด

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการปรับปรุงสื่อดิจิทัลของสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

7. งำนบริกำรคอยล์จุดระเบิด
8. งำนปรับตั้งองศำจุดระเบิด
9. ส่วนประกอบหน้ำที่ของระบบไฟสัญญำณรถยนต์
10. งำนบริกำรไฟเบรค
11. ส่วนประกอบหน้ำที่ของระบบไฟส่องสว่ำงรถยนต์
12. งำนบริกำรไฟหน้ำปัด
13. วงจรไฟฟ้ำและกำรทำงำนของระบบไฟส่องสว่ำงรถยนต์
14. กำรวิเครำะห์ปัญหำข้อบกพร่องระบบอิเล็กทรอนิกส์
15. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ในด้านการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาแนวปฏิบัติภายในของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่องานบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 4.1.4 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแบบ One-stop Service
โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้รับ
- มีกำรดำเนินงำนได้ผลตำมเป้ำหมำย โดยมีผู้ได้รับใบประกอบ
สถาบันนวัตกรรม
ใบประกอบวิชาชีพสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร
วิชำชีพในสำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร ระดับ 1 จำนวน 6 คน
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงกำร
และสำขำช่ำงไฟฟ้ำปรับอำกำศในบ้ำนและกำรพำณิชย์ขนำดเล็ก
ไทย - ฝรั่งเศส
- จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
คน
20
20 ✓ ระดับ 1 จำนวน 14 คน
- จำนวนโครงกำร
โครงกำร
1
2 ✓ - มีโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้ได้รับใบประกอบ
วิชำชีพ จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ สำขำช่ำงไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร ระดับ 1
2. โครงกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ สำขำช่ำงไฟฟ้ำปรับอำกำศ
ในบ้ำนและกำรพำณิชย์ขนำดเล็ก ระดับ 1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่ได้ดำเนินกำร -

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
(-)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืนโดยการปลูกจิตสานึกรักองค์กร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหม่ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
โครงการเข้ารับอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
- ไม่ได้ดำเนินกำร ตั้งไว้ 15,000
ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ใช้จริง
(-)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
คน
3
×
ในกำรให้บริกำรวิชำกำร
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรใหม่ที่เข้ำรับกำรอบรม

ไม่ใช้
งปม.

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของโรค ประยุกต์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำร

จัดโครงกำรได้
- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
กำรแพร่ระบำดของ
อุตสาหกรรม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

คน

20

-

×

(COVID-19)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนงานและวิทยาเขตในการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการที่ยั่งยืน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ กลยุทธ์ 4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
โครงการจัดอบรมหุ่นยนต์ให้กับหน่วยงาน
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์แขนกล
ตั้งไว้ 120,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภายนอกคณะฯ
ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 โดยศูนย์ Robot Academy
ใช้จริง 5,600
ตัวชี้วัดโครงกำร
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 64 ณ ห้อง 506 ชั้น 5 อำคำร 89 คณะวิศวกรรมศำสตร์
(หน่วยงำนภำยนอก)
- จำนวนโครงกำรที่จัดอบรม
โครงกำร
1
1 ✓ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 10 คน และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.36 ✓ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.36

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบ
สหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครั้งที่ประชำสัมพันธ์
- จำนวนผู้เข้ำถึงข่ำวประชำสัมพันธ์เฉลี่ยแต่ละข่ำว

โครงกำร
2
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ครั้ง
คน

10
500

2
4.60

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน จำนวน 2 โครงกำร
ดังนี้
✓ 1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรือ่ ง กำรประเมินคุณค่ำทำงโภชนำกำร
✓ อำหำรจัดเลี้ยงผู้ต้องขังและกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพให้ผู้ต้องขัง
ทัณฑสถำนเปิดบ้ำนเนินสูงและเรือนจำ จ.ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่
24 พ.ย. 63 มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เท่ำกับ 4.52
2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไอศครีมมะดันแช่อิ่ม
เสริมน้ำข้ำวไรซ์เบอร์รี่ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 ให้แก่วิสำหกิจชุมชน
RICE CARE (ข้ำวเพื่อสุขภำพ) ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนครนำยก
จ.นครนำยก ณ คณะอุตสำหกรรมเกษตร มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.67

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

15,000
15,000

- ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำนผ่ำนเว็บไซต์
https://tgde.kmutnb.ac.th และแฟนเพจ TGDE Fanpage
ในระบบ Facebook ซึ่งได้ทำกำรประชำสัมพันธ์ทั้งสิ้น 12 ครั้ง
12 ✓ จำกเป้ำหมำย 10 ครั้ง และมีผู้เข้ำถึงเฉลี่ย 2,439.75 คนต่อข่ำว
2,439 ✓ จำกเป้ำหมำย 500 คน

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนงานและวิทยาเขตในการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการที่ยั่งยืน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดแข่งขันหุ่นยนต์
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรแข่งขันนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ในรูปแบบออนไลน์
ตั้งไว้ 50,000 ตั้งไว้ 50,000
ตัวชี้วัดโครงกำร
ครั้งที่ 1” โดยศูนย์ Robot Academy ระหว่ำงวันที่ 5-6 มิ.ย. 64
ใช้จริง 5,000 ใช้จริง 40,000
- จำนวนทีมที่เข้ำร่วมแข่งขัน
ทีม
20
12 × มีทีมนักเรียนลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน จำนวน 12 ทีม
(หน่วยงำนภำยนอก)

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเข้าสู่
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรปรับปรุงเพื่อ
เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
โครงการบริการวิชาการด้านการอบรม บรรยาย
และการบริการวิชาการ การวิเคราะห์ ทดสอบ
คุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ห้อง

1

โครงกำร
5
คะแนนเฉลี่ย 3.51

2

26
4.75

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร จำนวน 2 ห้อง ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำง ชั้น 7 อำคำร 72 จำนวน 1 ห้อง
2. ปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์เข้ำศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ฯ
✓ และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรด้ำนเอกสำรเพื่อขอ ISO: 17025:2017

- ส่วนงำนมีกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรอบรม บรรยำย
และกำรบริกำรวิชำกำร กำรวิเครำะห์ทดสอบคุณภำพ
จำนวน 26 โครงกำร ดังนี้
1. ขอควำมอนุเครำะห์กำรสอนใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์
✓ ในกำรทำโครงงำน มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
✓ เท่ำกับ 4.50
2. ขอควำมอนุเครำะห์ใช้เครื่อง Texture analyzer มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.30
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงอำหำร (ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรน้ำลูกยอผสม
น้ำผึ้ง) มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
4. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
(ขอใช้เครื่องวัดปริมำณน้ำอิสระ) มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
5. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงเคมีของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง (ฐำนเพำะเห็ดถั่งเช่ำ) มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
6. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงเคมีของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง (แมงกะพรุนอบแห้ง) มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการบริการวิชาการด้านการอบรม บรรยาย
และการบริการวิชาการ การวิเคราะห์ ทดสอบ
คุณภาพ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

7. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงเคมีของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง (อำหำรปลำ) มีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
8. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงเคมีของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง (เยลลี่พร้อมดื่ม) มีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
9. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงชีวภำพของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง (เยลลี่พร้อมดื่ม) มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
10. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรทดสอบ และตรวจสอบ
(ขอใช้เครื่องลดขนำดอนุภำคของเหลวใหม่) มีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
11. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น้ำปลำหวำน (งำนด้ำนชีวภำพ)
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.60
12. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อิตำเลียนเคลสมูทตี้ผสมโปรไบโอติกสูง
(งำนด้ำนชีวภำพ) มีมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเท่ำกับ 5.00
13. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงเคมี
ของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้ำวที่มีส่วนประกอบของใบหูเสือ มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.80
14. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์น้ำสลัดแซบ (งำนด้ำนชีวภำพ) มีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.80
15. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์บะหมี่เส้นต้มยำ (งำนด้ำนชีวภำพ) มีคะแนนเฉลี่ย

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการด้านการอบรม บรรยาย
และการบริการวิชาการ การวิเคราะห์ ทดสอบ
คุณภาพ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.60
16. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์ใบยออั่วปลำ (งำนด้ำนชีวภำพ) มีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.60
17. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์ซุปถั่วแดงเทมเป้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน (งำนด้ำนชีวภำพ)
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.00
18. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์วุ้นกล้วยบวชชี (งำนด้ำนชีวภำพ) มีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.60
19. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์ครีมหมักผมก่อนสระ (งำนด้ำนชีวภำพ) มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.60
20. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปูไข่ (งำนด้ำนชีวภำพ) มีคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.40
21. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงเคมีของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง (ผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์หมูจำกพืช)
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.94
22. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรทดสอบ และตรวจสอบ
(ขอใช้เครื่อง HPLC) มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเท่ำกับ 5.00
23. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง (ขนมเปี๊ยะแป้งสดไส้ไข่-ทุเรียน)
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.94
24. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิ (งำนด้ำนชีวภำพ) มีคะแนนเฉลี่ยควำม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการด้านการอบรม บรรยาย
และการบริการวิชาการ การวิเคราะห์ ทดสอบ
คุณภาพ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.40
25. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิ ครั้งที่ 2 (งำนด้ำนชีวภำพ) มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.40
26. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ
ทำงเคมีของผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง (เห็ดอรัญญิกสด) มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00

กิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครั้งที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

ครั้ง

อย่ำงน้อย 4

3

- ดำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. กำรประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรจัดทำมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
× เรื่อง ผึ้งชันโรง, กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับฟำร์มผึ้งชันโรง
ระหว่ำงวันที่ 6 - 7 พ.ย. 63 ณ สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติและเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง
ผู้ใช้ประโยชน์ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จ.จันทบุรี
2. กำรเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงในสวนยำงพำรำ และกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกผึ้งและชันโรง, โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ยำงพำรำ) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 63 ณ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
หมู่ที่ 2 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต
ผู้ใช้ประโยชน์ : กลุ่มเกษตรกรแปลใหญ่ยำงพำรำใน จ.ภูเก็ต
3. กำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบทดสอบและวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงสถิตขิ องผลกำรประเมินควำำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรเก็บขนขยะ
ในพื้นที่เทศบำล ต.ทับมำ เมื่อเดือน ต.ค. 63 ณ สำนักงำนเทศบำล
ต.ทับมำ ผู้ใช้ประโยชน์ : สำนักงำนเทศบำลตำบลทับมำ

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมพัฒนำทักษะและศักยภำพ
นักศึกษำ
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

กิจกรรม

2

2

ค่ำเฉลี่ย

3.75

4.79

โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
- จำนวนวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับรำงวัล
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนมำตรฐำนที่ให้บริกำรรับรองตำมมำตรฐำน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ

เรื่อง
15
เรื่อง
10
คะแนนเฉลี่ย 3.75

19
12
4.36

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

4

6

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดบรรยำยเพื่อพัฒนำทักษะและศักยภำพนักศึกษำ
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. บรรยำย เรื่อง “กำรเรียนรู้วิธีกำรสืบค้นแหล่งสำรสนเทศและ
✓ ฐำนข้อมูลต่ำงๆ เพื่อกำรอ้ำงอิงงำนวิจัย” เวลำ 09.00 - 12.00 น.
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 18 คน โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
✓ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 ซึ่งอยู่ในระดับมำกที่สุด
2. บรรยำย เรื่อง “กำรเขียนบทคัดย่อและภำษำอังกฤษในงำน
วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์” เวลำ 13.00 - 16.00 น. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 18 คน โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมีค่ำคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.78 ซึ่งอยู่ในระดับมำกที่สุด

ตั้งไว้
ใช้จริง

12,000
3,800

-

บัณฑิตวิทยาลัย

- ดำเนินกำรจัดกิจกรรมคัดเลือกวิทยำนิพนธ์ดีเด่นและมอบรำงวัล
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 มีวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ จำนวน 19 เรื่อง
โดยได้รับรำงวัล จำนวน 12 เรื่อง และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
✓ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.36 ซึ่งอยู่ในระดับมำก
✓
✓

ตั้งไว้ 120,000
ใช้จริง 158,205

-

บัณฑิตวิทยาลัย

ตั้งไว้
ใช้จริง
มำตรฐำน

ไม่ใช้
งปม.

✓ - มีมำตรฐำนที่หน่วยงำนภำยในให้บริกำรเพื่อให้กำรรับรองตำม
มำตรฐำนระดับชำติหรือนำนำชำติ จำนวน 6 มำตรฐำน ได้แก่
1. มำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร ระดับ 1
2. มำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงเครื่องปรับอำกำศในบ้ำนและ
กำรพำณิชย์ขนำดเล็ก ระดับ 1
3. มำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงเชื่อมอำร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1
4. มำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงเชื่อมแม็ก ระดับ 1

30,000
17,000

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

- จำนวนคนที่ขอรับกำรรับรองตำมมำตรฐำน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ

- จำนวนห้องประลองหรือห้องทดสอบที่ได้
มำตรฐำนระดับชำติหรือนำนำชำติ

คน

ห้อง

100

4

20

13

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

5. มำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงเชื่อมทิก ระดับ 1
6. กำรสอบประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ (กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน)
× - มีผู้เข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ดังนี้
* สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร ระดับ 1 จำนวน 6 คน
* สำขำช่ำงเครื่องปรับอำกำศในบ้ำนและกำรพำณิชย์ขนำดเล็ก
ระดับ 1 จำนวน 14 คน
✓ - มีห้องปฏิบัติกำรและห้องทดสอบของส่วนงำนที่ได้มำตรฐำน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ จำนวน 13 ห้อง ดังนี้
1. ห้องทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยใน
อำคำร ระดับ 1
2. ห้องทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงเครื่องปรับอำกำศ
ในบ้ำนและกำรพำณิชย์ขนำดเล็ก ระดับ 1
3. ห้องทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงเชื่อมอำร์คโลหะ
ด้วยมือ ระดับ 1
4. ห้องทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงเชื่อมแม็ก ระดับ 1
5. ห้องทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงเชื่อมทิก ระดับ 1
6. ห้องปฏิบัติกำรสอบประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร ระดับ 1
7. ห้องปฏิบัติกำรสอบประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
สำขำช่ำงเครื่องปรับอำกำศในบ้ำนและกำรพำณิชย์ขนำดเล็ก ระดับ 1
8. ห้องทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงควบคุมด้วย
ระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1
9. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบมำตรฐำนผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมมอตำร์ควบคุมกำรกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้ำง
ในคอนกรีต มอก. 3029-2563
10. ห้องปฎิบัติกำรทดสอบส่วนผสมทำงเคมี
11. ห้องปฎิบัติกำรทดสอบแบบทำลำยสภำพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- เนื่องจำกปํญหำกำร
แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

จึงไม่ได้มีกำรจัดทดสอบ
หรือประเมินมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

12. ห้องปฎิบัติกำรทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลำย
13. ห้องปฎิบัติกำรทดสอบวิชำชีพช่ำงเชื่อม ของสถำบันคุณวุฒิ
วิชำชีพ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการที่ยั่งยืน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
- มีหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมร่วมมือ จำนวน 3 หน่วยงำน ดังนี้
ตั้งไว้ 15,000
กับหน่วยงานภายนอก
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) :
ใช้จริง 10,650
ตัวชี้วัดโครงกำร
* กิจกรรมส่งมอบหุ่นยนต์ True 5G World of Smart Education
- จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมร่วมมือ
หน่วยงำน
3
3 ✓ with Temi Robot Boot Camps เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63
เวลำ 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวำที คณะวิศวกรรมศำสตร์
* กิจกรรม Pitching Day “True 5G World of Smart Education
with Temi Robot Boot Camps” เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
เวลำ 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวำที
2. บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จำกัด :
พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์ กับ บริษัท สยำมคูโบต้ำ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63 เวลำ 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 328
3. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย :
ประชุมหำรือควำมร่วมมือในกำรทำวิจัย ระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์
กับ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64
เวลำ 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 224 ชั้น 2 อำคำร 81
คณะวิศวกรรมศำสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างชาติและ/หรือบริษัทต่างชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวน MOU

MOU

1

3

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

MOU

1

5

(เซ็นใหม่)

โครงกำร

1

5

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงชำติและ/หรือบริษัทต่ำงชำติ
จำนวน 3 MOU ดังนี้
1. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ Kyushu Insitute of Technology.
✓ (MoU Satellite office)
* ดำเนินกิจกรรม 1st Liaison Committee Meeting
(Online Meeting) (Virtual Kyutech Lab Tour) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63
* ดำเนินกิจกรรม Online Virtual Lab tour เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64
2. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ Multimedia University.
* ดำเนินกิจกรรม Online Meeting เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64
* ดำเนินกิจกรรม Virtual Student Exchange Program
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. - 10 ก.ค. 64
3. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ Universiti Tunku Abdul Rahman
* ดำเนินกิจกรรม Online Meeting เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64
* ดำเนินกิจกรรม Magallanes World Study Tour (MWST)
Online Meeting เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 64
* ดำเนินกิจกรรม ประชุมควำมร่วมมือด้ำนงำนวิจัย
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64
- คณะได้ทำโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งสถำนศึกษำ

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอก
- จำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรวิชำกำรสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสังคม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

และภำคอุตสำหกรรม จำนวน 5 MOU ดังนี้
* คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จำนวน 1 MOU คือ บันทึกข้อตกลง
ควำมร่
วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
✓
พระนครเหนือ โดยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม คณะบริหำรธุรกิจ
✓ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยำกรมนุษย์เพื่ออุตสำหกรรม
กับสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก ลงนำมเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64
มีผลตั้งแต่ลงนำม ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

* ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ จำนวน 2 MOU ได้แก่
1. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โดยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
- ต่อ -

กับบริษัท ไพร์ม โรด เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ลงนำมเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63

มีผลตั้งแต่ลงนำมระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566)
2. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โดยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
กับโรงเรียนสตรีนนทบุรี ลงนำมเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 มีผลตั้งแต่ลงนำม
ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)
* ภำควิชำครุศำสตร์โยธำ จำนวน 1 MOU คือ บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ โดยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม กับวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
ลงนำมเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 มีผลตั้งแต่ลงนำม ระยะเวลำ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567)
* ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 1 MOU คือ บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ โดยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม กับบริษัท อิมเมจิเนียริง่
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ลงนำมเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 มีผลตั้งแต่ลงนำม
ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567)
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอก (MOU เซ็นใหม่)

แหล่ง

3

1

- ส่วนงำนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
× ลงนำมเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
การบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำรดำเนินกำร
ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก

กิจกรรมการลงนาม MOU กับหน่วยงานภายนอก
ภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวน MOU : ปี
โครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานและทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้สมัครสอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะดำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำรที่มีกำรดำเนินกำรภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก จำนวน 3 โครงกำร ดังนี้
โครงกำร

1

3

(ภำยใต้ MOU)

MOU

ร้อยละ

1

80

1

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
การจัดการอุตสาหกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรใช้งำน Oneweb LowCode" ให้แก่
✓ อำจำรย์ผู้สนใจภำยในคณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 ซึ่งเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่อยู่ภำยใต้ MOU
กับ Avalant Co.,Ltd.
2. โครงกำร "กำรส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยพร้อมเครื่อง
สำหรับบริกำร" เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64 ณ โรงพยำบำลศรีมหำโพธิ
ภำยใต้ MOU ร่วมกับ รพ.ศรีมหำโพธิ
3. โครงกำร "กำรส่งมอบเครื่องติดตำมอุณหภูมิตู้แช่เวชภัณฑ์ผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต" เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64 ณ โรงพยำบำลศรีมหำโพธิ
ภำยใต้ MOU ร่วมกับ รพ.ศรีมหำโพธิ
- คณะมีกำรลงนำม MOU จำนวน 1 MOU ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ กับบริษัท ไอบอทน้อย จำกัด
✓ โดยได้มีกำรลงนำม MOU เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64

- ระยะเวลำดำเนินงำนตั้งไว้ 5 ครั้ง กลุ่มเป้ำหมำยครั้งละ 200 คน
แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) จึงยกเลิก จำนวน 3 ครั้ง ทำให้ผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ
79.25 × เป้ำที่ตั้งไว้ โดยมีกำรเปิดรับสมัคร จำนวน 2 ครั้ง มีผู้มำสมัครครั้งที่ 1
จำนวน 187 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 130 คน รวมทั้งสิ้น 317 คน
จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 400 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 งบประมำณที่ใช้
ครั้งที่ 1 จำนวน 17,593 บำท ครั้งที่ 2 จำนวน 8,359 บำท
รวมทั้งสิ้น 25,952 บำท

ตั้งไว้ 400,000
ใช้จริง 25,952
(บริกำรวิชำกำรงำนกำรค้ำ)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิทยาลัยกับผู้ประกอบการและสถานศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเครือข่ำยควำมควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคอุตสำหกรรม

โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือ
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

เครือข่ำย

2

โครงกำร
3
คะแนนเฉลี่ย 3.51

3

17
4.63

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีเครือข่ำยควำมควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและ
ภำคอุตสำหกรรม จำนวน 3 เครือข่ำย ได้แก่
1. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง วิทยำลัยเทคโนโลยี
✓ อุตสำหกรรม กับ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
2. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม กับ ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
3. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม กับ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- ส่วนงำนมีโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือกับ
ภำครัฐและภำคเอกชน จำนวน 17 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรฝึกทักษะปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร
✓ ด้วยระบบสะเต็มศึกษำ" ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 ธ.ค. 63 ผู้รับบริกำร
✓ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่
กรงทอง อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.52
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนักนวัตกรรม
รุ่นเยำว์ ด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63
ผู้รับบริกำรเป็นนักเรียนจำกโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนปรำจีนกัลยำณี จ.ปรำจีนบุรี

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

2) โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
3) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี
4) โรงเรียนกบินทร์วิทยำ จ.ปรำจีนบุรี
5) โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว
6) โรงเรียนนนทรีวิทยำคม จ.ปรำจีนบุรี
7) โรงเรียนมำรีวิทยำ จ.ปรำจีนบุรี
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.60

โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสร้ำงนักนวัตกรรมด้ำนอำหำร
ด้วยหลักสะเต็มศึกษำ” ระหว่ำงวันที่ 22 - 30 ก.ค. 64 ผู้รับบริกำร
เป็นครูและนักเรียนจำกโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนปำกพลีวิทยำคำร จ.นครนำยก
2) โรงเรียนนนทรีวิทยำคม จ.ปรำจีนบุรี
3) โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยำคำร จ.ปรำจีบุรี
4) โรงเรียนมัธยมวัดป่ำมะไฟ จ.ปรำจีนบุรี
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.50
4. ที่ปรึกษำในกระบวนกำรผลิตกระทิกระป๋อง เพื่อแก้ปัญหำเรื่อง
และพัฒนำสูตรกำรผลิตให้มีควำมเหมำะสม ระหว่ำงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 63
ผู้รับบริกำร คือ บริษัท ทรอปฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.20
5. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(Smart value Creation) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 ผู้รับบริกำร คือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6. ที่ปรึกษำในกระบวนกำรผลิตเส้นบะหมี่อบแห้ง น้ำซุปเข้มข้น
และน้ำจิ้มซีฟู๊ดเพื่อพัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตให้เหมำะสม
(บริกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่อบแห้ง)
ระหว่ำงวันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64 ผู้รับบริกำร คือ บริษัท พีเอ็นแอล
อินเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ตรำด มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
7. บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำกำรใช้สำรทดแทน
ควำมหวำนและอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มโปรตีนสูงเสริม
ฟักทอง ระหว่ำงวันที่ 1 เม.ย. - 30 พ.ย. 64 ผู้รับบริกำร คือ
บริษัทมำ-จัสมิน จำกัด กรุงเทพฯ
8. บริกำรวิชำกำรด้ำนกำริจัย เรือ่ ง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวำน
เนื้อไก่เทียมบรรจุ Retort Pouch ระหว่ำงวันที่ 12 ก.ค. 64 -

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

30 ม.ค. 65 ผู้รับบริกำร คือ บริษัท เค.อำร์.เอส. สไปรร์ซี่ ฟู้ด จำกัด
จ.ปทุมธำนี
9. บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ำซุปเข้มข้น
ระหว่ำงวันที่ 15 ก.ค. - 15 ก.ย. 64 ผู้รับบริกำร คือ บริษัท พีเอ็นแอล
อินเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ตรำด มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 5.00
10. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป” ระหว่ำงวันที่
17 - 18 ธ.ค. 63 ผู้รับบริกำร คือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 9
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
11. วิทยำกรบรรยำยควำมรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรพัฒนำ
กำรเกษตรด้ำนต่ำงๆ" เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 ผู้รับบริกำร คือ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดปรำจีนบุรี
12. ร่วมเป็นวิทยำกรให้คำแนะนำในกำรพัฒนำอุปกรณ์เก็บน้ำใต้ดิน
ในโครงงำนพัฒนำอุปกรณ์เก็บน้ำใต้ดินให้กับต้นกล้ำ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 64

ผู้รับบริกำร คือ โรงเรียนปรำจีนกัลยำณี จ.ปรำจีนบุรี
13. เป็นวิทยำกรในโครงกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนสู่ SME 4.0
(วิทยำกรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำน)
ระหว่ำงวันที่ 18, 22 - 26 มี.ค. 64 ผู้รับบริกำร คือ สำนักงำนฝีมือ
แรงงำนปรำจีนบุรี กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน
14. กำรแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นยำแคปซูลเพื่อใช้เชิงพำณิชย์
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ผู้รับบริกำร คือ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรม
ชำววัง ต.วังท่ำช้ำง อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี
15. วิทยำกรพิเศษ หัวข้อ "กระบวนกำรวำงแผนและพัฒนำรีสอร์ท
(Process of Resort Planning and Development)"
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 ผู้รับบริกำร คือ คณะวิทยำกำรจัดกำร
ม.เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
- ต่อ -

โครงการให้บริการด้านวิชาการออกแบบ
สาหรับหน่วยงานภายในและชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
- จำนวนโครงกำรที่เข้ำรับบริกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

16. กำรประยุกต์ใช้วิธีทำงสถิติเพื่อกำรวิจัยทำงด้ำนเทคโนโลยี
หลังกำรจับสัตว์น้ำ ระหว่ำงวันที่ 9 - 10 ส.ค. 64 ผู้รับบริกำร คือ
กองวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม สัตว์น้ำ กรมประมง
17. วิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรโซ่อุปทำนสีเขียว
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตรใน ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "หลักกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ตกเกรด
เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตผลทำงกำรเกษตรและปัจจัยที่มีผลต่อกำรเสื่อมเสีย
และหัวข้อ "แนวคิดกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ตกเกรดเพื่อ
เพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรและสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร"

ระดับ
โครงกำร

3.51
6

4.73
6

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำรออกแบบสำหรับ
หน่วยงำนภำยในและชุมชน ระหว่ำงเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64
ทำให้บุคลำกรของคณะได้พัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและ
✓ กำรออกแบบ อีกทั้งหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย หน่วยงำน
✓ ภำยนอกและชุมชนได้รับบริกำรวิชำกำรจำกคณะ โดยมีโครงกำร
ที่ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรออกแบบ จำนวน 6 โครงกำร ดังนี้
1. กำรออกแบบพื้นที่บริเวณชั้น 2 อำคำร 63 วทอ. มจพ.
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเท่ำกับ 4.60
2. กำรปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับกำรดำเนินงำนโครงกำร
"ประจวบฯ เหมำะ" ของชุมชน อ.บำงสะพำน และ อ.บำงสะพำนน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ขอรับบริกำร คือ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)
มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเท่ำกับ 4.60
3. กำรออกแบบและจัดทำแบบงำนปรับปรุงห้อง 513 ชั้น 5
อำคำรอเนกประสงค์ มจพ. ผู้ขอรับบริกำร คือ สำนักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มจพ. มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรเท่ำกับ 4.80

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 180,000

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการให้บริการด้านวิชาการออกแบบ
สาหรับหน่วยงานภายในและชุมชน
- ต่อ -

4. กำรออกแบบห้องภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ.
มจพ. มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเท่ำกับ 4.60
5. กำรออกแบบภูมิทัศน์บริเวณบ่อรับน้ำ วัดป่ำธรรมคีรี จ.นครรำชสีมำ
ผู้ขอรับบริกำร คือ วัดป่ำธรรมคีรี จ.นครรำชสีมำ มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเท่ำกับ 4.80
6. กำรออกแบบตกแต่งห้องพระ วัดป่ำธรรมคีรี จ.นครรำชสีมำ
ผู้ขอรับบริกำร คือ วัดป่ำธรรมคีรี จ.นครรำชสีมำ มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเท่ำกับ 5.00

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
(MOU)

- คณะมีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อำคำรคณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม
ฉบับ

1

1

- จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
10,345

- ส่วนงำนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน
ปรำจีนบุรี กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยมีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64
เครือข่ำย

1

1

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

✓

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
วิชาการหรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
ทั้งภำครัฐและภำคอุตสำหกรรม

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓

(ภำยใต้ MOU)

- ขอเลื่อนกำรดำเนินกำร -

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

-

×
×

ตั้งไว้
ใช้จริง

80,000
(-)

- เนื่องจำกระยะเวลำ คณะบริหารธุรกิจ
ในกำรดำเนินโครงกำร
อยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 จึงขอเลื่อน

กำรดำเนินกำรไปในปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

โครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมงำนบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชน
และสังคม

โครงการผู้บริหารพบผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวน MOU ระหว่ำงหน่วยงำนและ
ภำคอุตสำหกรรม
- จำนวนสถำนประกอบกำร

กิจกรรม

≥1

2

MOU

1

1

แห่ง

10

10

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกิจกรรมงำนบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชนและสังคม
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
✓ 1. จัดอบรมหลักสูตรกำรใช้งำน Google Form สำหรับสร้ำงแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจและกำรลงทะเบียนออนไลน์ให้กับบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 63 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 18 คน
จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดทองสุทธำรำม
2) โรงเรียนวัดบำงโพโอมำวำส
3) โรงเรียนวัดประชำศรัทธำธรรม
4) โรงเรียนวัดประดู่ธรรมำธิปัตย์
5) โรงเรียนวัดมัชฌันติกำรำม
6) โรงเรียนวัดสร้อยทอง
7) โรงเรียนวัดเลียบรำษฎร์บำรุง
8) โรงเรียนวัดลำดปลำเค้ำ
9) ฝ่ำยกำรศึกษำ สำนักงำนเขตบำงซื่อ
2. กำรสัมมนำ เรื่อง กำรพัฒนำหลักสูตรกำรบูรณำกำรแนวกำรจัด
กำรเรียนรู้แบบ STEM Education ในรูปแบบ online จัดให้กับ
บุคลำกรจำกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตบำงซื่อ และบุคลำกร
จำกสำนักงำนเขตบำงซื่อ จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 11,370

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- สถำบันสหกิจศึกษำฯ ได้พบปะกับสถำนประกอบกำรและได้ทำ
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กับ บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
✓ จ.สมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 โดยมีสถำนประกอบกำร
ที่ผู้บริหำรได้พบปะ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
✓ 1. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท สำยไฟฟ้ำบำงกอกเคเบิ้ล จำกัด
3. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงฟ้ำ จำกัด

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

30,000
23,365

โครงการผู้บริหารพบผู้ประกอบการ
- ต่อ -

โครงการให้บริการวิชาการภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
และชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- จำนวนรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

4. บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
6. บริษัท พี เค พรีคำสท์ จำกัด
7. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
8. บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
9. บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)
10. บริษัท เบนซ์มำร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

โครงกำร
ล้ำนบำท

- ดำเนินโครงกำรให้บริกำรวิชำกำรภำยใต้งบประมำณสนับสนุน
จำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม เอกชน หน่วยงำนอิสระ
หน่วยงำนสำธำรณะและชุมชน รวมทั้งสิ้น 65 โครงกำร และมีรำยได้
ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 134,342,074.84 บำท ดังนี้
1. กำรฝึกอบรม สัมมนำ อภิปรำย และบรรยำย จำนวน 7 หลักสูตร
8
65 ✓ รำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 6,684,050 บำท
70 134.342 ✓ 2. กำรทดสอบและตรวจสอบ จำนวน 16 โครงกำร
รำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 70,770 บำท
3. กำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จำนวน 5 โครงกำร
รำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 9,334,000 บำท
4. กำรให้บริกำรวิจัย จำนวน 32 โครงกำร
รำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 117,447,626.84 บำท
5. กำรค้นคว้ำ สำรวจ วิเครำะห์ จำนวน 4 โครงกำร
รำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 425,500 บำท
6. กำรวำงระบบ ออกแบบ และสร้ำงต้นแบบ จำนวน 1 โครงกำร
รำยได้ตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 380,128 บำท

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการประเมิน
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนอำชีพ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีสำขำวิชำชีพกำรเชื่อมอุตสำหกรรม จำนวน 7 สำขำ 13 อำชีพ ดังนี้

อำชีพ

1

13

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

1. สำขำกำรเชื่อมอุตสำหกรรม วัสดุเหล็กกล้ำ จำนวน 2 อำชีพ ได้แก่
1.1 อำชีพผู้ชำนำญกำรเชื่อมเหล็กกล้ำคำร์บอน คุณวุฒิวิชำชีพ
ระดับ 4
✓ 1.2 อำชีพผู้เชี่ยวชำญกำรเชื่อมเหล็กกล้ำคำร์บอน คุณวุฒิวิชำชีพ
ระดับ 5
2. สำขำกำรเชื่อมอุตสำหกรรม วัสดุเหล็กกล้ำไร้สนิม จำนวน 2 อำชีพ
ได้แก่
2.1 อำชีพผู้ชำนำญกำรเชื่อมเหล็กกล้ำไร้สนิม คุณวุฒิวชิ ำชีพ ระดับ 4
2.2 อำชีพผู้เชี่ยวชำญกำรเชื่อมเหล็กกล้ำไร้สนิม คุณวุฒิวิชำชีพ
ระดับ 5
3. สำขำกำรเชื่อมอุตสำหกรรม วัสดุอลูมิเนียม จำนวน 2 อำชีพ ได้แก่
3.1 อำชีพผู้ชำนำญกำรเชื่อมอลูมิเนียม คุณวุฒิวิชำชีพ ระดับ 4
3.2 อำชีพผู้เชี่ยวชำญกำรเชื่อมอลูมิเนียม คุณวุฒิวิชำชีพ ระดับ 5
4. สำขำเทคโนโลยีกำรเชื่อมอุตสำหกรรม จำนวน 1 อำชีพ ได้แก่
4.1 อำชีพนักเทคโนโลยีกำรเชื่อมอุตสำหกรรม คุณวุฒิวิชำชีพ
ระดับ 4, 5
5. สำขำธุรกิจอีคอมเมิร์ชและเว็บไซต์ จำนวน 3 อำชีพ ได้แก่
5.1 อำชีพนักออกแบบเว็บไซต์ คุณวุฒิวิชำชีพ ระดับ 4, 5
5.2 อำชีพนักกำรตลำดดิจิทัล คุณวุฒิวิชำชีพ ระดับ 5, 6
5.3 อำชีพนักบริหำรจัดกำรระบบบริกำรออนไลน์ คุณวุฒิวิชำชีพ
ระดับ 5 ,6
6. สำขำเกม จำนวน 2 อำชีพ ได้แก่
6.1 อำชีพนักออกแบบศิลปะเกม(โมเดล 3 มิติ) คุณวุฒิวิชำชีพ ระดับ 4
6.2 อำชีพนักพัฒนำโปรแกรมเกม คุณวุฒิวิชำชีพ ระดับ 4
7. สำขำธุรกิจดิจิทัลและพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อำชีพ ได้แก่
7.1 อำชีพนักจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ คุณวุฒิวิชำชีพ ระดับ 6

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคคลที่เข้ำรับกำรทดสอบกำรประเมิน
เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตำมมำตรฐำนอำชีพ

คน

400

543

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- มีกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ จำนวน
13 อำชีพ โดยมีผู้สมัครเข้ำรับรอง จำนวน 543 คน ดังนี้
1. อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 3
✓ จำนวน 10 คน
2. อำชีพช่ำงแมคคำทรอนิกส์ คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 3 จำนวน 15 คน
3. อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 3
จำนวน 32 คน
4. อำชีพผู้ควบคุมควำมปลอดภัยอำหำร คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 4
จำนวน 73 คน
5. อำชีพนักบริหำรโครงกำรสำรสนเทศ คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 4
จำนวน 20 คน
6. อำชีพนักวิเครำะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 3
จำนวน 105 คน
7. อำชีพนักออกแบบเนื้อหำ คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 4 จำนวน 20 คน
8. อำชีพนักออกแบบเนื้อหำ (โครงกำรครูอำชีวะฯ) คุณวุฒิวิชำชีพ
ชั้น 4 จำนวน 39 คน
9. สำขำวิชำชีพกำรเชื่อมอุตสำหกรรม (โครงกำรครูอำชีวะฯ)
9.1 อำชีพช่ำงเชื่อมอำร์กโลหะด้วยมือ คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 2
จำนวน 24 คน
9.2 อำชีพช่ำงเชื่อมแม๊ก คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 2 จำนวน 30 คน
10. อำชีพนักพัฒนำระบบ คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 3 จำนวน 15 คน
11. อำชีพนักวิเครำะห์ข้อมูล คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 3 จำนวน 33 คน
12. อำชีพนักจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ คุณวุฒิวิชำชีพ ชั้น 6
จำนวน 31 คน
13. สำขำวิชำชีพกำรเชื่อมอุตสำหกรรม (RESK) จำนวน 96 คน

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 750,000
ใช้จริง 2,039,050
(สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ)

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

โครงการดาเนินการคลินิกอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรแก่ภำคอุตสำหกรรม

โครงกำร

1

8

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีโครงกำรที่ให้บริกำรภำคอุตสำหกรรม จำนวน 8 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรให้คำปรึกษำกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
✓ (มอก.) ทุ่นลอยน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
บนผิวน้ำ (ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64) บริษัท เอสซีจี
เคมิคอลส์ จำกัด มีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร จำนวน 800,000 บำท
2. โครงกำรพัฒนำต้นแบบโครงสร้ำงเหล็กกึ่งสำเร็จรูปเพื่อกำร
อนุรักษ์พลังงำน (Passive Design-PEB) กำรทดสอบควำมแข็งแรง
และศึกษำกำรถ่ำยเทอุณหภูมิเพื่อลดกำรใช้พลังงำนในตัวอำคำร
(ระหว่ำงวันที่ 11 ม.ค. - 10 ต.ค. 64) บริษัท บลูซิงค์ จำกัด
มีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร จำนวน 550,000 บำท
3. โครงกำรศึกษำและพัฒนำนวัตกรรมฐำนรำกเข็มเหล็กสำหรับ
เสำไฟถนนแบบสูง โดยกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
และทดสอบควำมแข็งแรงภำคสนำมตำมมำตรฐำนสำกล
(ระหว่ำงวันที่ 15 ก.พ. - 14 พ.ย. 64) บริษัท เข็มเหล็ก อินโนวิชั่น
เทคโนโลยี จำกัด มีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร จำนวน 500,000 บำท
4. โครงกำรนวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปำแบบเคลื่อนที่พร้อม
ระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ Water Tech ด้วยกำรพัฒนำระบบ
ECU-WT01 เพื่อควบคุมระบบกำรผลิตน้ำประปำให้ได้มำตรฐำน
และกำรออกแบบงำนเชื่อมโครงสร้ำงตำมมำตรฐำนสำกล
(ระหว่ำงวันที่ 1 มี.ค. 64 - 31 ม.ค. 65) บริษัท ปพันธ์ เทค จำกัด
มีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร จำนวน 800,000 บำท
5. โครงกำรยกระดับกำรทดสอบควำมแข็งแรงเสำเข็มเหล็กตำม
มำตรฐำน ASTM D1143 และพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
เสำเข็มเหล็กสำหรับงำนวิศวกรรมฐำนรำก
(ระหว่ำงวันที่ 10 มี.ค. - 9 ธ.ค. 64) บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
มีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร จำนวน 600,000 บำท

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

โครงการดาเนินการคลินิกอุตสาหกรรม
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

6. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมโคมไฟถนนพร้อมเลนส์ LED
แบบควบคุมทิศทำงและแสงสว่ำง โดยใช้ไฟฟ้ำกระแสตรง
สำหรับเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
(ระหว่ำงวันที่ 26 ก.ค. 64 - 25 พ.ค. 65) บริษัท ศรีกรุงไลท์ติ้ง จำกัด
มีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร จำนวน 600,000 บำท
7. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเสำไฟส่องสว่ำงแบบพับได้และอุปกรณ์
ติดตั้งเสำไฟฟ้ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรซ่อมบำรุงสำหรับเตรียมยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (ระหว่ำงวันที่ 26 ก.ค. 64 - 25 พ.ค. 65)
บริษัท ศรีกรุงไลท์ติ้ง จำกัด มีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร
จำนวน 540,000 บำท
8. โครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตถ้วยกระดำษกันน้ำ
โดยดำเนินกำร Automation System Integration and PLC
Control (ระหว่ำงวันที่ 16 ส.ค. 64 - 15 เม.ย. 65)
บริษัท โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994) จำกัด มีรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร
จำนวน 540,000 บำท

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก
โครงการสร้างหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับ
- มีกำรดำเนินกำรจัดโครงกำรหุ่นยนต์ตรวจวัดควำมหนำของท่อ
หน่วยงานภายนอก
จำกภำยนอกโดยใช้ตัวตรวจวัดอัลตรำโซนิค ร่วมกับบริษัท พีทีที
ตัวชี้วัดโครงกำร
โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
- จำนวนชิ้นงำนที่เข้ำร่วมประกวดหรือเผยแพร่
ชิ้นงำน
1
1 ✓
ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
- จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่คณะสร้ำงหุ่นยนต์
หน่วยงำน
1
1 ✓
หรือสิ่งประดิษฐ์ให้

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 3,493,182

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของโรค

(หน่วยงำนภำยนอก)

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ทำให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ
กว่ำแผนที่วำงไว้ โดยมีกำร
ขยำยระยะเวลำดำเนินงำน
คำดว่ำแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 64

โครงการบริการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิจัยที่ได้รับเงินทุนจำก
ภำยนอก

โครงกำร

1

1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรบริกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำวิธีกำรประมำณ
กำรใช้พลังงำน : ผลของกำรเคลือบผิวด้วยสำรให้ค่ำสัมประสิทธิ์
✓ กำรแผ่รังสีควำมร้อนสูง ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ระยะเวลำ
ดำเนินโครงกำรตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ม.ค. 64

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง 73,987

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของโรค

(หน่วยงำนภำยนอก)

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ทำให้ไม่สำมำรถปิดโครงกำร

ตำมแผนที่กำหนดไว้ได้
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขยำย
เวลำดำเนินกำร ซึ่งแผนใหม่

คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ประมำณเดือน ธ.ค. 64
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนทีมที่เข้ำร่วมแข่งขัน

- ไม่ได้ดำเนินกำร -

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของโรค ประยุกต์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ทีม

30

-

ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำร

×

จัดโครงกำรได้
โครงการจัดอบรมครูและประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

คะแนนเฉลี่ย 4.00

4.33

- ภำควิชำคณิตศำสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ จัดโครงกำรอบรมครู เรื่อง “เทคนิคและกำรออกแบบ
กำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ออนไลน์” และจัดประกวดโครงงำน
คณิตศำสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประจำปี 2563
✓ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.33

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
9,700

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริการ
วิชาการของคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรวิชำกำรสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสังคม
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานจากบริการวิชาการ
ผ่านสื่อออนไลน์
ตัวชี้วัดกิจกรรม
- จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่

ช่องทำง

4

4

(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.4.1)
โครงกำร

กิจกรรม

1

2

1

6

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กำรบริกำรวิชำกำรของคณะ
ผ่ำน 4 ช่องทำง ดังนี้
1. ทำงเว็บไซต์คณะ
✓ 2. ทำง Facebook คณะ และภำควิชำ
3. ทำง Line คณะ
4. บอร์ดประชำสัมพันธ์ของคณะ
- มีโครงกำรที่ให้บริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม
จำนวน 1 โครงกำร ได้แก่
1. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิภำยในห้องเย็นและส่งสัญญำณ
✓ ด้วย IOT Gateway โดย รศ.ดร.ชำญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
บริกำรวิชำกำรให้กับ บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด
- ดำเนินกำรเผยแพร่กิจกรรมและผลงำนจำกกำรบริกำรวิชำกำร
ผ่ำนสื่อออนไลน์ จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
1. หัวข้อ "กำรประเมินคุณค่ำทำงโภชนำกำรอำหำรจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง
✓ และกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพให้ผู้ต้องขังทัณฑสถำนเปิดบ้ำนเนินสูง
และเรือนจำ จ.ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63
ผ่ำนเว็บไซต์ https://prthailand.net/36012/
2. หัวข้อ "ศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมเกษตร มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี
ให้บริกำรวิชำกำรฝึกอบรมอำชีพและประเมินคุณค่ำทำงโภชนำกำร
จัดเลี้ยงแก่ผู้ต้องขังทัณฑสถำน จ.ปรำจีนบุร"ี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63
ผ่ำนเว็บไซต์ https://member.thaipr.net/general/2040994/
3. หัวข้อ "กช.ศภ.9 กสอ. ร่วมกับ คณะอุตสำหกรรมเกษตร
มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี จัดฝึกอบรม “กำรใช้เครื่องมือเครื่องจักร
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป”
ผ่ำนเว็บไซต์ https://member.thaipr.net/manufacturing/2053237/

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง (50,000)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

กิจกรรมเผยแพร่ผลงานจากบริการวิชาการ
ผ่านสื่อออนไลน์
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63
4. หัวข้อ "คณะอุตสำหกรรมเกษตร มจพ. ร่วมกับ สำนักงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน จ.ปรำจีนบุรี เป็นพี่เลี้ยงให้วิสำหกิจชุมชน"
ผ่ำนเว็บไซต์ https://www.thaipr.net/education/3025967
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64
5. หัวข้อ "ศวจ. มจพ. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะดันแช่อิ่มเสริมน้ำข้ำวไรซ์เบอร์ร"ี่
ผ่ำนเว็บไซต์ https://www.prnewsthailand.com//view/44350?
fbclid=IwAR0pkF-O9pDFIZ7qsVNS5AryDeUUFBiJ07rSLMWKsFvs
QIfJcwV6PKubaPM#.YOvqQUNswZM.facebook
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64
6. หัวข้อ "บันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรระหว่ำง มจพ.และไทยยูเนี่ยน
และเอซีเอกซ์ เฮิร์บ" เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64
ผ่ำนเว็บไซต์ https://www.thaipr.net/education/3103030

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรการเรียนการสอนได้
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
โครงการต่อยอดปริญญานิพนธ์ เพื่อถ่ายทอด
- มีโครงกำรที่ได้รับทุนโครงกำรต่อยอดผลงำนปริญญำนิพนธ์
ตั้งไว้ 325,000
ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ควำมคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจำปี 2564 จำนวน 9 โครงกำร
ใช้จริง 317,000
ตัวชี้วัดโครงกำร
ดังนี้
(เหลือจ่ำย)
- จำนวนทุนสนับสนุนกำรดำเนินโครงกำร
ทุน
5
9 ✓ 1. กล้องถ่ำยภำพเสียง (Acoustic Camera)
โดย : ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล
2. กำรผลิตอนุภำคลิกนินด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
โดย : รศ.ดร.ถิรำวุธ พงศ์ประยูร
3. อุปกรณ์ทดสอบเครื่องชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ

- เนื่องจำกสถำกำรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ทำให้หัวหน้ำโครงกำร
ไม่สำมำรถปิดทุนได้ตำม
กำหนดกำร จำนวน 1 ทุน

ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขอ
ขยำยเวลำ

โครงการต่อยอดปริญญานิพนธ์ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
- ต่อ -

โครงการอบรมเสริมทักษะทางฟิสิกส์สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โดย : ผศ.ดร.นพดล ฉำบแก้ว
4. กำรพัฒนำสีเขียนเซรำมิกส์จำกดินตะกอนโรงงำนน้ำตำลและ
โรงผลิตน้ำประปำ โดย : รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
5. กำรสร้ำงชั้นเคลือบ CrAITin ด้วยกำรเคลือบแบบไอทำงกำยภำพ
เพื่อสมบัติทำงกลและควำมต้ำนทำนกำรกัดกร่อน
โดย : ผศ.ดร.แคททรียำ ทวีทรัพย์
6. เครื่องทดสอบควำมแข็งของวัสดุเม็ด
โดย : ผศ.ดร.สถำพร วังฉำย
7. กำรสร้ำงและออกแบบระบบควบคุมระดับของเหลวในถังคู่
โดย : ผศ.ดร.สำธิต มังคลำจำรย์
8. เครื่องชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำแบบปรับตัวตำมกระแสภำระรวม
โดย : ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
9. กำรพัฒนำชุดช่วงล่ำงหุ่นยนต์แบบล้อแมคคำนั่ม
โดย : รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

แห่ง

10

11

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเสริมทักษะทำงฟิสิกส์สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ระหว่ำงวันที่ 17 ต.ค. - 30 พ.ย. 63
ณ ห้องปฏิบัติกำรทำงฟิสิกส์ อำคำรนวมินทรรำชินี มจพ.
✓ มีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 434 คน โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำร จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนสตรีวิทยำ 2 ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
2. โรงเรียนปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
3. โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
4. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสำคร
5. โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
6. โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย จ.นนทบุรี
7. โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จ.สุพรรณบุรี

ตั้งไว้ 120,400
ใช้จริง 118,884.92

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

โครงการอบรมเสริมทักษะทางฟิสิกส์สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะเทคโนโลยีและ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

8. โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
9. โรงเรียนเบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
10. โรงเรียนรัตนรำษฎร์บำรุง จ.รำชบุรี
11. โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ จ.นนทบุรี

โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร

การจัดการอุตสาหกรรม

- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นำมำบูรณำกำร
กับรำยวิชำในกำรเรียนกำรสอน

โครงกำร

1

2

- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นำมำบูรณำกำร
กับกำรวิจัย

โครงกำร

1

2

✓ - คณะดำเนินกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถนำมำ
บูรณำกำรกับรำยวิชำในกำรเรียนกำรสอน จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรสร้ำงนวัตกรรมด้วย
Internet of Things สำหรับบุคลำกรภำครัฐ” ระหว่ำงวันที่
20 - 21 มี.ค. 64 โดยนำมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
ในรำยวิชำ 060223234 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ซึ่งอยู่ใน
หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ต่อเนื่อง)
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรงำนทดสอบวัสดุลักษณะพิเศษ (งำนกำรค้ำ)
ให้กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน จำนวน 31 ใบสั่งจ้ำง โดยนำมำ
บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ 060323105
วัสดุก่อสร้ำงและกำรทดสอบ (Construction Materials and
Testing) ซึ่งอยู่ในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์
ช่วยออกแบบและบริหำรงำนก่อสร้ำง (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
✓ - คณะมีโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นำมำบูรณำกำรกับกำรวิจัย
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรบริกำรวิชำกำร "เครื่องทับกล้วย" นำมำบูรณำกำร
กับงำนวิจัย เรื่อง “เครื่องกดทับกล้วยสำหรับกล้วยอบแผ่น"
(The Banana Pressing Machine for Making Dried Banana Sheets)”

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
เรื่อง กำรแปรรูปกัญชงสู่เชิงพำณิชย์ พัฒนำกระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทจำกพืชกัญชง เพื่อพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Door Panel Component กันกำรลำมไฟ
ในรถยนต์ โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ เงำทอง โดยนำองค์ควำมรู้
เรื่อง เทคนิคกำรขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตมำ บูรณำกำรกับงำนวิจัย
เรื่อง ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ประโยชน์จำกคอมโพสิตลำมิเนต
จำกโพลีเมอร์ชีวภำพและโครงสร้ำงแบบลำดับชั้นย่อยสลำยได้
ทำงชีวภำพ (ทุนองค์ควำมรู้ใหม่ มจพ.64)

- ต่อ -

กิจกรรมส่งเสริมให้นางานบริการวิชาการไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนภำควิชำที่นำงำนบริกำร
วิชำกำรไปบูรณำกำรกับรำยวิชำหรืองำนวิจัย
ในแต่ละภำควิชำ

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

- มีกำรส่งเสริมให้นำงำนบริกำรวิชำกำรไปบูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจัยในทุกภำควิชำครบทั้ง 3 ภำควิชำ ได้แก่
1. ภำควิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรบูรณำกำร ดังนี้
ร้อยละ

100

100

✓

1.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ
เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (นำนำชำติ) มีกำรนำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
"Full Stack Web Developer" ไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
ในรำยวิชำ Contemporary Programming Framework และนำ
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "Voice Controlled Smart Home"
ไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ Internet of Things
and Edge Computing for Smart Business
2. ภำควิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรบูรณำกำร ดังนี้
2.1 โครงกำรแนะนำแนวทำงกำรทำวิจัย ด้ำน MIS นำไปบูรณำกำร
กับกำรทำวิจัยและกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ Dissertation และ
วิชำ Seminar in Management Information Systems ของ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) และบูรณำกำรกับกำรวิจัยและกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำ Thesis ของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรมส่งเสริมให้นางานบริการวิชาการไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
- ต่อ -

โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่นำมำบูรณำกำรกับงำนบริกำร
วิชำกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

สำขำวิชำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3. ภำควิชำกำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำย มีกำรบูรณำกำร ดังนี้

3.1 โครงกำรอบรมพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำงภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ TOEIC นำไปบูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำ Network and Information Security
Management Seminar และบูรณำกำรกับกำรวิจัยในรำยวิชำ
Independent Study ของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำบริหำรเครือข่ำยและควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
3.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดำเนินกำรตำม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล นำไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
Information System Auditing และรำยวิชำ Principles of
Network and Information Security ของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรเครือข่ำยและควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ
3.3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร นวัตกรรมกำรสื่อสำรข้อมูลและ
เครือข่ำย รุ่นที่ 10 นำไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
Network Technology ของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำย
-

รำยวิชำ

2

2

✓ - มีรำยวิชำที่นำมำบูรณำกำรกับงำนบริกำรวิชำกำร จำนวน 2 รำยวิชำ
ได้แก่
1. วิชำ AIRCRAFT AIRFRAME STRUCTURE
2. วิชำ AIRCRAFT RECIPROCATION ENGINE

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการบูรณาการการบริการวิชาการและ
งานวิจัยในการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน

ผลการดาเนินงาน

โครงกำร

2

5

การบรรลุ (✓/×)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นำมำบูรณำกำร
กับกำรวิจัย

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

✓ - มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นำมำบูรณำกำรกับกำรวิจัย
จำนวน 5 โครงกำร ได้แก่
1. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิภำยในรำงต้มลูกชิ้นโดย
(บริษัท เอสพีเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด)
2. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิภำยในห้องเย็นและส่ง
สัญญำณด้วย IOT Gateway (บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด)
3. ระบบควบคุมวำล์ว LPG แบบอัตโนมัติในอุตสำหกรรมปลำแผ่น
ทอดกรอบ (บริษัท เจริญชัยสมุทร อินเตอร์ฟู้ด จำกัด)
4. เครื่องร่อนสิ่งปนเปื้อนในปลำแผ่น
(บริษัท เจริญชัยสมุทร อินเตอร์ฟู้ด จำกัด)
5. ระบบบรรจุน้ำปลำแบบควบคุมน้ำหนักอัตโนมัติ
(ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำปลำแสงไทย)
-

รำยวิชำ

2

2

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

✓ - มีรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
จำนวน 2 รำยวิชำ ได้แก่
1. รำยวิชำ 060513006 กฎหมำยและจริยธรรมเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม โดยจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร "วัยรุ่นปันน้ำใจ สูงวัย
ได้รอยยิ้ม" ณ ศูนย์สงเครำะห์ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรยำกไร้ คำมิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร์ จ.ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63
2. รำยวิชำ 170113211 กำรจัดกำรธุรกิจสปำ ได้มีกำรบูรณำกำร
ร่วมกับงำนบริกำรวิชำกำรในโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ
ฝีมือแรงงำน “สำขำกำรทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและ
ควำมงำม (Herbs for Health and Beauty)" ระหว่ำง
วันที่ 26 - 30 มี.ค. 64

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

โครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการถ่ายทอดงานบริการวิชาการและ
งานวิจัยให้แก่นักศึกษา มจพ.
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษำเข้ำรับกำรถ่ำยทอด
งำนบริกำรวิชำกำร

ผลการดาเนินงาน

โครงกำร

2

2

ร้อยละ
80
365
คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.41

การบรรลุ (✓/×)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- จำนวนโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำรกับวิจัย

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2

3

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

✓ - มีโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับวิจัย
จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่
1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเทคนิคกำรขยำยตลำดเพิ่มยอดขำยด้วย
เฟสบุ๊ค เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 63 โดยบูรณำกำรกับงำนวิจัยกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรตลำดดิจิทัลของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน
จ.ฉะเชิงเทรำ เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC)
โดย ผศ.ดร.ทิชำกร เกษรบัว
2. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงำน “สำขำกำรทำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม (Herbs for Health
and Beauty)" ระหว่ำงวันที่ 26 - 30 มี.ค. 64 โดยบูรณำกำรกับ
งำนวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ของเมืองสมุนไพร จ.ปรำจีนบุรี
เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในวำรสำรวิทยำลัยดุสิตธำนี Volume 15,
Issue 1, January-April 2021, pp.86-102 โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์
สุขเกษม
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ ในระดับมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 64 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 146 คน จำกเป้ำหมำย
✓ ที่ตั้งไว้ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 365 โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
✓ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำกับ 4.41
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ให้กับนักศึกษำ
สังกัดวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มจพ. ดังนี้

หลักสูตร

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

1. โครงกำรอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีประมวลผลภำพดิจิตอลด้วย
✓ ชุดดูบอทวิชั่นสตูดิโอ้” (Digital Image Processing Technology
with DobotVision-Studio KIT) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 โดย
ฝ่ำยมำตรวิทยำเชิงกลและคอมพิวเตอร์เพื่องำนอุตสำหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

โครงการถ่ายทอดงานบริการวิชาการและ
งานวิจัยให้แก่นักศึกษา มจพ.
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2. โครงกำรอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีกำรมองเห็นของหุ่นยนต์”
(Robot Vision) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 โดยฝ่ำยมำตรวิทยำเชิงกล
และคอมพิวเตอร์เพื่องำนอุตสำหกรรม
3. โครงกำรอบรม เรื่อง กำรเขียนโปรแกรมจำลองสถำนกำรณ์
กำรผลิตขั้นพื้นฐำน ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 ก.ย. 64
โดยฝ่ำยมำตรวิทยำเชิงกลและคอมพิวเตอร์เพื่องำนอุตสำหกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืนโดยการปลูกจิตสานึกรักองค์กร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ์ 4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทางานบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เฉพาะทาง
- คณะมีกำรประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้เฉพำะทำงของบุคลำกร
ของบุคลากรสายวิชาการของคณะ
สำยวิชำกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ และ Facebook ของคณะและภำควิชำ
ตัวชี้วัดโครงกำร
เกี่ยวกับควำมถนัดและควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยวิชำกำรทุกคน
- ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ใช้องค์ควำมรู้
ร้อยละ
100 100 ✓ ของคณะ ซึ่งบุคลำกรทุกคนได้ใช้องค์ควำมรู้เฉพำะทำงในกำรทำงำน
เฉพำะทำงในกำรทำงำนบริกำรวิชำกำร
บริกำรวิชำกำรของคณะในทุกรูปแบบ ทั้งในกำรจัดอบรม กำรบรรยำย
กำรเป็นวิทยำกร รวมถึงกำรให้คำปรึกษำทำงด้ำนวิชำกำรและวิจัย
กับนักศึกษำและบุคลำกรอื่นๆ ที่มำรับบริกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
* กิจกรรมพัฒนำพื้นที่ชุมชนด้ำนกำรออกแบบ
- จำนวนชุมชนที่ได้รับกำรออกแบบ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับ
บริกำร

ไม่ใช้
งปม.

ชุมชน
ระดับ

1
3.51

1
4.88

- ดำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชน ระหว่ำงเดือน
ก.พ.- มิ.ย. 64 โดยคณะมีส่วนร่วมบูรณำกำรกิจกรรมระหว่ำงชุมชน
กับกำรวิจัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และได้แนวทำงในกำรพัฒนำ
✓ ชุมชนให้เกิดควำมแข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ซึ่งสำมำรถ
✓ ดำเนินกำรได้แล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม และไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
จำนวน 1 กิจกรรม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ดังนี้

ตั้งไว้ 150,000
ใช้จริง 100,000

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

* กิจกรรมพัฒนำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
สำหรับชุมชน
- จำนวนชุมชนที่เข้ำรับบริกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับ
บริกำร
- จำนวนผลงำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ตน้ แบบ
* กิจกรรมอบรมพัฒนำงำนวิชำชีพสู่ชุมชน
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับ
บริกำร
- จำนวนผลงำนที่ได้จำกกำรอบรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
- จำนวนผลงำนที่ได้จำกกำรอบรม
กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการวิชาการ
ที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ที่ใช้องค์ควำมรู้เฉพำะทำง

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

1
3.51

1
4.72

ชิ้น

5

50

✓

ร้อยละ
ระดับ

80
3.51

-

×
×

ชิ้น

45

-

×
- ไม่ได้ดำเนินกำร -

80
3.51
60

-

×
×
×

3

20

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 120,000
ใช้จริง
(-)

- ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ คณะสถาปัตยกรรม

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ และการออกแบบ
กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

- มีบุคลำกรให้บริกำรวิชำกำรที่ใช้องค์ควำมรูเ้ ฉพำะทำง จำนวน 20 คน

คน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

1. กิจกรรมพัฒนำพื้นที่ชุมชนด้ำนกำรออกแบบ ได้ดำเนินกำร
ออกแบบปรับพื้นที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหำนคร เขตบำงซื่อ
✓ 2. กิจกรรมพัฒนำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชน ได้ดำเนินกำร
✓ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชนช้ำงแรก
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชุมชน
ระดับ

ร้อยละ
ระดับ
ชิ้น

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

ได้แก่
1. อ.ดร.จักรำวุธ ไม้ทิพย์
✓ 2. ผศ.ดร.พนิดำ ปรำรัตน์
3. อ.ดร.สุธำรัตน์ หมื่นมี
4. ผศ.ดร.ศุษิระ บุตรดี
5. ผศ.ดร.ภำนุช หงษ์สวัสดิ์
6. นำยอภิคม บุญกิจโกศล
7. อ.ดร.สำยชล ศรีแป้น

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการวิชาการ
ที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง
- ต่อ -

โครงการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรฝึกอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

8. อ.ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์
9. อ.ดร.สุนิสำ อึ้งวิวัฒน์กุล
10. ผศ.รัชดำวัลย์ ดำลัย
11. ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ
12. ผศ.ดร.ธิดำพร เสียงวัฒนะ
13. ผศ.ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์
14. อ.ดร.เสำวลักษณ์ อินทรศิริ
15. ผศ.ดร.นิสญำ เชื้อทอง
16. อ.ดร.นิติธร สุขวงค์
17. อ.ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ
18. ผศ.ดร.จิตสุภำ ดีโพธิ์
19. นำยปิยวัฒน์ ทัพสนิท
20. ผศ.ดร.ภำณุพงศ์ ใจบำล

โครงกำร
5
คะแนนเฉลี่ย 3.81

7
4.45

- ดำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฎิบัติกำรรูปออนไลน์ จำนวน 7 หลักสูตร
ดังนี้
✓ 1. Microsoft Office 2019 tips & tricks
✓ 2. Microsoft office 365 ProPlus tips & tricks และ Microsoft
office 365 For Education
3. กำรจัดกำรประชุมโดยใช้ G-Suite
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
5. กำรสร้ำงแบบสอบถำมเพื่องำนวิจัยหรือแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ด้วย Google Form
6. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพื้นฐำนกำรบริหำรและจัดกำรเครือข่ำย
ด้วย Software-defined network
7. กำรจัดสัมมนำและประชุมออนไลน์โดยกำรใช้ Microsoft teams

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 42,580

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอนของแต่ละวิชา
การกาหนดการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
- คณะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
คณะเทคโนโลยี
ตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอน
ในการเรียนการสอนลงใน มคอ. ของทุกรายวิชาในทุกหลักสูตร
สารสนเทศและ
ลงใน มคอ.
รวมถึงในการจัดกิจกรรมของคณะและของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมดิจิทัล
ตัวชี้วัดโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม คณะจะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และ
- ร้อยละของรายวิชาที่มีการกาหนดใน มคอ.
ร้อยละ
100 100 ✓ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะได้เข้าร่วมงานพิธีไว้ครูของ มจพ. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64
ณ หอประชุมประดู่แดง
โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงงานของนักศึกษา

โครงงาน :
ตอนเรียน

ไม่น้อยกว่า 2

7

- ดาเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. 64 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 080303608 วิชาความเป็นพลเมืองต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน 81 คน โดยจัดทาโครงงานภายใน
✓ มหาวิทยาลัยที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรมและทาประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวมมากขึ้น จานวน 7 โครงงาน ได้แก่
1. โครงงาน "ไม่พูด (บูลลี)่ ดีกว่า"
2. โครงงาน "Stop smoking stop disease"
3. โครงงาน "แซงคิว=โกง"
4. โครงงาน "(Sexual Harassment2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ"
5. โครงงาน "อย่าทิ้งขยะซุ่ม 4 ซุ่ม 5"
6. โครงงาน "รักษากระดานส่วนรวม"
7. โครงงาน "ลดปัญหาขยะด้วยหลัก 7R"

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

โครงการส่งเสริมในที่ประชุมส่วนงานวิชาการ
ในเรื่องการเรียนการสอนงานวิจัยและ
(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 2.5.1)
งานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
1) บุคลากร
ร้อยละ

2) นักศึกษา

โครงการศึกษาแหล่งเครื่องปั้นดินเผาโบราณ
และปัจจุบันของไทยที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา
(Outcome based Education)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
- เอกสารรายงานสรุปผลผลลัพธ์การศึกษา
(Outcome based)

ร้อยละ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

70

100

70

100

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

✓ - ส่วนงานมีบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 306 คน จากบุคลากรทั้งหมด 306 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
✓ - ส่วนงานมีนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 5,340 คน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด 5,340 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่ได้ดาเนินการ -

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
(-)

- ไม่สามารถดาเนินการได้ คณะสถาปัตยกรรม
เนื่องจากสถานการณ์ และการออกแบบ
การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้อยละ
ระดับ

80
3.51

-

×
×

เล่ม

1

-

×

โครงการสารวจเพื่อเสนอการปรับปรุงอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
เพื่อรองรับคนทุกคน (Universal Design)
ตัวชี้วัดโครงการ
- เอกสารผลสรุปการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาคาร
- เอกสารแนวทางในการปรับปรุงคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ เพื่อรองรับคนทุกคน
(Universal Design)
โครงการรายวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของสาขาวิชา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนรายวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของสาขาวิชา

เล่ม

2

2

เล่ม

1

1

รายวิชา

4

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการสารวจเพื่อเสนอการปรับปรุงอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. เพื่อรองรับคนทุกคน
(Universal Design) ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. 64 ทาให้คณะได้มี
แบบมาตรฐานที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินสาหรับปรับปรุงอาคาร
✓ เพื่อรองรับกลุ่มคนพิการและสูงอายุ รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู้คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ เข้าใจความแตกต่างของการออกแบบ
✓ สาหรับผู้พิการและสูงอายุ

- ส่วนงานมีรายวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสาขาวิชา
จานวน 4 วิชา ได้แก่
1. รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจอุตสาหกรรม 170213211
✓ 2. รายวิชากฎหมายและจริยธรรมเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
170113006
3. ภาวะความเป็นผู้นาและการเป็นผู้ประกอบการ 170213207
4. การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ 170213210

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
27,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจิตสานึกการรักองค์กร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษา
- ดาเนินการจัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ระหว่าง
ตั้งไว้ 50,000
- เนื่องจากสถาการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 - 8 พ.ย. 63 ณ สวนกลางบริเวณอาคาร 81-84
ใช้จริง 49,449
การแพร่ระบาดของโรค
ตัวชี้วัดโครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน จาก
(กองกิจฯ)
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
100 ✓ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อเป็นการแสดง
และบัณฑิตที่มาร่วมงาน
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
× ความยินดีกับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จบการศึกษา รวมถึง
ไม่สนใจตอบแบบประเมิน
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยมีกิจกรรม
ถ่ายภาพที่ระลึกพิธีรับปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2563
โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

- ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 โดยวิทยากรและผู้บรรยายจะอยู่ใน platform
ของโปรแกรม Zoom โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพและออกอากาศสด
55.67 × ผ่าน Facebook Live เพจคณะฯ และเพจงานวิชาการและ
4.26 ✓ กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 810 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,455 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ในการเข้ามาสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะได้รับคาแนะนาจากคณาจารย์
รุ่นพี่ในการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย

ตั้งไว้ 600,000
ใช้จริง 459,200
(เงินจัดเก็บ นศ.
ปีการศึกษา 2563)

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดโครงการให้อยู่
ในรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
COVID-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษา
และบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
1) บุคลากร
2) นักศึกษา
- จานวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- คณะจัดทาโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่นักศึกษา จานวน 2 โครงการ งบประมาณ
ที่ใช้ไป จานวน 40,000 บาท มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 598 คน

จากนักศึกษาทั้งหมด 1,298 คน (ภาคเรียนที่ 2/2563) (นับเฉพาะ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี) คิดเป็นร้อยละ 46.07
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จานวน 1 โครงการ
ร้อยละ
ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

80
80
4

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

× 1. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ "ครูไฟฟ้าสัมพันธ์ 63" ดาเนินการ
46.07 × เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 64 โดยเป็นการแข่งขันกีฬาประเภท E-Sport
2
× ในรูปแบบออนไลน์ มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 8 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ จานวน 190 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 440 คน

คิดเป็นร้อยละ 43.18 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความ
สามารถด้านกีฬาและการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 40,000 บาท
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 1 โครงการ
1. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2564 ดาเนินการเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยหน่วยงานกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งอนุมัติให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จานวน 532 คน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 408 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.69 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเท่ากับ 3.84 รายละเอียดดังนี้
1) ด้านการจัดโครงการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.85

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 172,000 ตั้งไว้ 270,000
ใช้จริง 40,000 ใช้จริง
(-)

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

2) ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาหัวข้อการบรรยายและวิทยากร
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.77
3) ด้านทั่วๆ ไป (การมีส่วนร่วมในกิจกรรม, ระยะเวลาการดาเนิน
โครงการ) มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.91

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษา
และบุคลากร
- ต่อ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการ

ร้อยละ

5

85

3

100

- มีโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 และอบรมจริยธรรม
× (รูปแบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64
2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ระหว่างวันที่ 10 - 11, 17 - 18 ต.ค. 63
3. โครงการกีฬา BME ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 64

✓ - บุคลากรคณะได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 90 คน
จากบุคลากรคณะที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 90 คน (ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) คิดเป็นร้อยละ 100 โดยบุคลากรคณะได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทีวีออนไลน์ โดยติดไว้บริเวณ
หน้าลิฟต์ทั้ง 2 ด้าน อาทิ ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
ในการทางานของบุคลากร ระเบียบวินัยของนักศึกษา การปฏิบัติตน
ก่อนการสอบ การปฏิบัติตนในฐานะเป็นกรรมการคุมสอบ
นักศึกษาประจาภาคเรียน ทั้งนี้ ไม่มีการใช้งบประมาณในการ
ดาเนินการแต่อย่างใด

ตั้งไว้ 630,900
ใช้จริง 45,800

-

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

30,000
1,800

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ ประจาปี 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

85

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

91.33 ✓ - มีการจัดโครงการอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
และปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 มีนักศึกษาใหม่
เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ จานวน 274 คน จาก
นักศึกษาใหม่ทั้งหมด 300 คน คิดเป็นร้อยละ 91.33
ทั้งนี้ การจัดอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ได้ปรับเป็น
รูปแบบออนไลน์ พบว่า มีการใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
จานวน 1,800 บาท

คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.22

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

การบรรลุ (✓/×)

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

180
4.42

- ในปีการศึกษา 2564 คณะได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในรูปแบบออนไลน์
แบบ Virtual Meeting ผ่านโปรแกรม WebEx เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 64
✓ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.22

ตั้งไว้
ใช้จริง

45,000
(-)

- ดาเนินการอัดคลิปเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 และเผยแพร่คลิป
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รหัส 64 และบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 9 คน จากเป้าหมาย
✓ ที่ตั้งไว้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 180 ทาให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหาร
✓ คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคณะ มีความรู้เกี่ยวกับคณะ
และข้อพึงปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาและทราบแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับการเรียนในเบื้องต้น ทาให้ทราบคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของ มจพ.และเป็นการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่นักศึกษา

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

- วันรายงานตัวของ คณะศิลปศาสตร์
นักศึกษา ระดับบัณฑิต ประยุกต์
ศึกษา ที่รับเข้าในรอบที่ 3

ตรงกับวันจัดโครงการ
ปฐมนิเทศออนไลน์ของคณะ

ทาให้นักศึกษาบางส่วน
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ทัน
ในช่วงเวลาที่กาหนดไว้

โครงการทาบุญเลี้ยงพระและงานคืนสู่เหย้า
ชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ครั้งที่ 13
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ธรรมาภิบาล
ตามเกณฑ์องค์กรโปร่งใส
- จานวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการค่ายจริยธรรมนักศึกษาใหม่
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ

60

โครงการ

1

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

90
4.85

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ (ศิษย์เก่า
✓ และศิษย์ปัจจุบัน) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
✓ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จานวน 72 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 90
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผ่านกิจกรรมมุทิตาจิตแด่อาจารย์ ทาให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้พบปะสังสรรค์และสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นการสืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมอันดีของ
หลักสูตร

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
50,000

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,000
3,000

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

71.42 ✓ - มีการดาเนินการจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์
เพื่อชุมชนและสังคม ประจาปี 2564 มีภาควิชาส่งผลงานเข้าประกวด
จานวน 5 ภาควิชา จากภาควิชาทั้งหมด 7 ภาควิชา คิดเป็นร้อยละ 71.42
1 ✓ - มีโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
จานวน 1 โครงการ ได้แก่
1. โครงการปัจฉิมนิเทศ ร่วมกับ ศิษย์เก่า วทอ. จัดเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64

100
4.11

- ดาเนินการจัดโครงการ "อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2564" (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 มีนักศึกษาเข้าร่วม
✓ โครงการ จานวน 56 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 56 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 100

โครงการพิธีไหว้ครู
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬา สถอ.ประดู่แดงเกมส์
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรม
จริยธรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ขอยกเลิกการดาเนินการ คน
100
คะแนนเฉลี่ย 3.51

-

50
3.51

-

80
3.51

ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จานวน 302 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 393 คน คิดเป็นร้อยละ 76.84
76.84 × ทาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสาขาที่ตนเองเรียน เข้าใจการเรียน
4.40 ✓ การสอนของคณะ และนักศึกษามีจิตสานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการเป็นนักศึกษาที่ดี
- ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ตั้งไว้
ใช้จริง

3,800
(-)

ตั้งไว้
ใช้จริง

35,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- เนื่องจากสถานการณ์ คณะอุตสาหกรรม
การแพร่ระบาดของ
เกษตร
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ทาให้ไม่สามารถจัด
โครงการได้
คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

-

- ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564

ร้อยละ
ระดับ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

×
×

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คน
ระดับ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 217 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 230 คน คิดเป็นร้อยละ 94.35
94.35 ✓ ทาให้นักศึกษาใหม่ทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อม
4.46 ✓ ในการศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะ

ตั้งไว้ 245,000
ใช้จริง 193,090

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

60,000
900

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ EAT ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายพ่อ
ของแผ่นดิน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการอะตอมสู่น้อง ครั้งที่ 6
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

โครงการ

1

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดกิจกรรมสรงน้าพระ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม เนื่องโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 7 - 9 เม.ย. 64
✓ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาและบุคลากรที่เดินผ่านบริเวณ
หน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

- ดาเนินการจัดโครงการ EAT ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายพ่อ
ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 64 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
ปากน้ากระแส จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน
✓ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ย
✓ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.73

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
50,000

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- ดาเนินการจัดโครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่และ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 63 - 28 ก.พ. 64 ณ อาคารปฏิบัติการรวม
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
97.99 ✓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 538 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 549 คน
4.27 ✓ คิดเป็นร้อยละ 97.99 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเท่ากับ 4.27

ตั้งไว้
ใช้จริง

95,000
87,900

-

- ดาเนินการจัดโครงการอะตอมสู่น้อง ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 64
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 125 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 125 คน
✓ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
✓ โครงการเท่ากับ 4.17

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
20,000

-

1

100
4.73

ร้อยละ
80
100
คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.17

และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการแรกพบ SciEE ประจาปีการศึกษา 2564

ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการไหว้ครู
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่จัดและสอดคล้องพันธกิจ
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้ไม่สามารถจัดโครงการหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการได้
ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย  3.51 -

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

20,000
(-)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ตั้งไว้ 150,000
ใช้จริง 14,500

-

คณะบริหารธุรกิจ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

104
4.22

- ดาเนินการจัดโครงการไหว้ครู เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ณ ห้อง 302
ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง มีผู้เข้าร่วม
✓ โครงการ จานวน 156 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 104 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ 4.22

ตั้งไว้ 400,000
ใช้จริง 87,453

-

คณะบริหารธุรกิจ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ออนไลน์)
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 701 คน จาก
83.25 ✓ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 842 คน คิดเป็นร้อยละ 83.25 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
4.08 ✓ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.08

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

บัณฑิตวิทยาลัย

- มีการจัดกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. โครงการ “เรื่องเล่า...ปันสุข” ดาเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63 - ก.พ. 64

กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย

2
3.75

3
4.57

โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
✓ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
✓ 2. โครงการ ”ปันข้าว....เพื่อหมอและบุคลากรทางการแพทย์”
ให้หมอและบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บาราศนราดูร กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 โดยผลการประเมิน

ความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 16 เม.ย. 64

โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
ซึ่งอยู่ในระดับมาก

ตั้งไว้
ใช้จริง

ไม่ใช้
งปม.

10,000
2,500

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทยของส่วนงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ในการเข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม

กิจกรรม

3

คะแนนเฉลี่ย 4.00

องค์ความรู้
ร้อยละ

กิจกรรม

2
90

3

3

4.20

2
100

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63
✓ 2. โครงการทาบุญโดยสมทบทุนซ่อมแซ่มเมรุ ณ วัดแคนอก จ.นนทบุรี
3. โครงการทาบุญโดยสมทบทุนเพื่อร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสทิงพระ
จ.สงขลา

ตั้งไว้
ใช้จริง

70,000
19,406

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มีการจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสานักวิจัยฯ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64

ตั้งไว้
ใช้จริง

13,750
(-)

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

- ดาเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 มีผู้บริหารและบุคลากรของสานักฯ เข้าร่วม
✓ โครงการ จานวน 37 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 100 ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีองค์ความรู้ที่ได้รับ
จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่
1. การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2. องค์ประกอบที่ทาให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งไว้
ใช้จริง

15,000
5,450

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

- มีการดาเนินการจัดกิจกรรม จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมปีใหม่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อความสร้างผูกพันและความ
✓ สามัคคีให้แก่บุคลากร ในรูปแบบ New normal เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63
2. กิจกรรมสรงน้าพระพุทธรูปในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64
3. พิธีทาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เม.ย. 64)
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
10,000

-

สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสานักวิจัยฯ มีคะแนนเฉลี่ยความ
✓ พึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับดี

และเทคโนโลยี

กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ต่อ -

โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

จานวน 1 รูป เพื่อมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์

ณ สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต)
ถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรม และถวายข้าวสารเพื่อให้วัดนาไป
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนผู้มีรายได้น้อย ณ วัดมัชฌันติการาม
(วัดน้อย) ทั้งนี้ สานักฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของ
กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
4. จัดกิจกรรม "พี่อาลา น้องอาลัย ร้อยใจผูกพัน" ให้แก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตที่ได้อยู่ร่วม
ปฏิบัติงานกันมาจนอายุครบ 60 ปี จานวน 2 คน ได้แก่
4.1 นางสาวแสงดาว เทียมทัน
4.2 นายศรมัลก์ อมรหิรัญ
ณ สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์
โดยการจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามแนวปฏิบัติของ
กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายเพื่อร่วมทาบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจาปี พ.ศ. 2564 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 64 จานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้
ใช้จริง
โครงการ/กิจกรรม

1

2

✓ - มีกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. ส่งบุคลากรเข้าฟังบรรยายหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล จัดโดยกองบริหารและจัดการ

15,000
(-)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละ

80

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64
2. โครงการให้ความรู้ออนไลน์ หัวข้อ จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการและพนักงานงานมหาวิทยาลัย
โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ส่วนงาน www.tfii.kmutnb.ac.th
72.22 × - มีบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล จานวน 26 คน จากบุคลากรทั้งสิ้น 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.22

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้กฎหมายทั่วไป
และปลูกจิตสานึกคุณธรรม (โครงการเดิม)
เปลี่ยนชื่อโครงการ :
กิจกรรมส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
- การรับรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีและสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอธิการบดี
(กองกฎหมาย)

เรื่อง
หน่วยงาน

1
18

1
18

- ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางาน โดยจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในเรื่องความเสมอภาค
✓ การเคารพซึ่งสิทธิความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมระหว่างเพศ
✓ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝั่งค่านิยมที่ดี
โดยประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้ไม่สามารถจัดโครงการ

อบรมเพิ่มพูนความรู้
กฎหมายทั่วไป โดยการ
จัดทาภาพยนต์สั้นได้
จึงเปลี่ยนมาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรม เรื่อง
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
ในการทางาน โดยเปลี่ยน
รูปแบบสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เป็น
โปสเตอร์แทน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ (เฉพาะบุคลากร สนอ.)
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(เฉพาะบุคลากร สนอ.)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดโครงการที่มีผู้เข้าร่วม
โครงการจานวนมากได้ (กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 172 คน)
ร้อยละ

80

-

×

คะแนนเฉลี่ย 3.75

-

×

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

17,500
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

สานักงานอธิการบดี

(ตั้งไว้/ใช้จริง)
(กองบริหารและจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
โครงการ International activity club
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งไว้ 100,000
- เนื่องจากสถานการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2564
ใช้จริง
(-)
การแพร่ระบาดของโรค
ตัวชี้วัดโครงการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
50
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

2

34

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 34 คน จาแนกเป็น
1. โครงการ Fast-Track MEE (ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
✓ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) กับ Multimedia University
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. - 13 มิ.ย. 64
ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 26 คน
2. โครงการ 2021 Delta Internship program
บริษัท Delta Electronics ประเทศไทย ร่วมกับ National

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- ต่อ -

Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 10 ต.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 8 คน

โครงการสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการวัฒนธรรมไทยสู่สากล
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

- คณะได้จัดทาโครงการส่งเสริมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

3
คะแนนเฉลี่ย 4.15

โครงการ/กิจกรรม

4
4.33

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

สู่สากล จานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดาเนินการจัด
✓ โครงการส่งเสริมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล
✓ (ประเพณีสงกรานต์) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 ณ หน้าสานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 85 คน
งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 10,000 บาท ผลการประเมินได้ข้อมูล
จากการเก็บแบบประเมินโครงการ จานวน 70 ชุด จากแบบประเมิน
ทั้งหมด 85 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.35 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมเท่ากับ 4.83 จาแนกตามกิจกรรมได้ ดังนี้
* เป็นกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.89
* เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.84
* ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.79
* ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เท่ากับ 4.80
2. สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดาเนินการจัด
โครงการร่วมใจแต่งกายผ้าไทย (ทุกวันศุกร์) โดยทาการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้บุคลากรในสานักงานคณบดีแต่งกายผ้าไทย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้จัดซื้อผ้าไทยให้กับบุคลากรแต่ได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยตามแบบอย่าง

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

56,500
13,800

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 150,000
ใช้จริง
(-)

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ของภูมิภาคใดก็ได้ ด้วยเครื่องแต่งกายที่บุคลากรมีอยู่แล้ว ผลการประเมิน

ได้ข้อมูลจากการเก็บแบบประเมินโครงการ จานวน 30 ชุด จาก
แบบประเมินทั้งหมด 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมเท่ากับ 4.50 ดังนี้
* ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายผ้าไทย
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.57
* อนุรกั ษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกาย
ของผ้าไทย มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.63
* ภูมิใจแต่งกายผ้าไทยด้วยความหลากหลายของผ้าไทย
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.57
* การประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.27
* ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.47
3. ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ดาเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 คน จากบุคลากรทั้งหมด 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ 4.00 ดาเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. - ก.ย. 64 งบประมาณที่ใช้ไป
จานวน 3,800 บาท
4. ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ดาเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย จานวน 1 โครงการ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 คน จากบุคลากรทั้งหมด 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเท่ากับ 4.00 ดาเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
นาเสนอและสัมภาษณ์งาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงานที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมสากลในรอบปี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่ได้ดาเนินการ -

คะแนนเฉลี่ย 4.00

โครงการ/กิจกรรม

1

-

2

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 209,000
ใช้จริง
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่สามารถดาเนินการได้ คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์ ประยุกต์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

×
- คณะมีการส่งเสริมให้บุคลากรนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น และได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
✓ จนกลายเป็นวัฒนาสากลภายในองค์กร จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. การนาระบบ FITM Line Official, Google Drive และ Facebook
เข้ามาเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ผลงาน ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดปริมาณการใช้กระดาษสิ้นเปลือง
2. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์
ผ่านช่องทาง Google Meet เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 ให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 31 คน จากบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 37 คน (ลาออกระหว่างปีงบประมาณ

-

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2564 จานวน 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.78
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตรงต่อเวลาของ
บุคลากรในคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ : เดือน

ครั้ง : เดือน

1

1

- คณะมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของคณะให้ปฏิบัติงานให้
ตรงต่อเวลากระตุ้นให้มีจิตสานึกในการตรงต่อเวลาในทุกเรื่อง
ซึ่งถือเป็นความมีวัฒนธรรมสากลของคณะ โดยในทุกชั้นของคณะ
✓ จะมีการติดนาฬิกาแขวนผนังที่เห็นได้ชัดเจนไว้ให้สามารถตรวจสอบ
เวลาได้ รวมถึงในห้องเรียนทุกห้อง โดยจะมีการบันทึกเวลาเข้า- ออก
ชั้นต่างๆ และรายงานสถิติการมาปฏิบัติงานในแต่ละเดือนให้
ผู้บริหารทราบ

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

โครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 63 ณ ห้อง A415 และ
บริเวณหน้าอาคาร 46A คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP)
ร้อยละ

80

100

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

15,100
15,100

✓ จานวน 2 คน สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP/S-MIOP)
จานวน 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (S-E-MBIC) จานวน 2 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
จานวน 14 คน รวมทั้งหมด 32 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต อีกทั้งแสดงให้เห็นความเอื้ออาทรที่คณะมีให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา และทาให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตได้มีความภาคภูมิใจ
ในคณะและสาขาวิชาของตนเอง
- ดาเนินการจัดในช่วงเดือน ก.ย. 64 บนเว็บไซต์คณะ ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

เป็นนักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ และวิทยาเขตปราจีนบุรี จานวน 110 คน
1,100 ✓ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1,100 สาเหตุที่มีนักศึกษา
3.87 ✓ เข้าร่วมเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากเบื้องต้นภาควิชา
กาหนดไว้ตอนเรียนละ 5 คน มี 2 ตอนเรียน เมื่อมีการประชาสัมพันธ์
ไปแล้วมีนักศึกษาให้ความสนใจทุกคนทั้ง 2 ตอนเรียน จึงทาให้มี
นักศึกษาต้องการเข้าร่วมโครงการนี้กันทุกคน โดยโครงการจะมีลักษณะ
คล้ายการทบทวนบทเรียนให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการนี้ไปใช้ในด้านการเรียน การสอบของนักศึกษาได้ เป็นการปรับ
พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเป็นการบูรณาการ
การเรียนการสอนวิชา 080103001 English I และวิชา 080103002
English II

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- บริเวณที่จัดซุ้มแสดง คณะศิลปศาสตร์
ความยินดีให้กับบัณฑิต ประยุกต์
และดุษฎีบัณฑิตมีพื้นที่
ติดกับถนนด้านหน้าคณะ
ซึ่งมีรถยนต์สัญจรผ่านไปมา

จึงมีความสุ่มเสี่ยงกับ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ตั้งไว้
ใช้จริง

60,000
(-)

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจัย/
นวัตกรรม ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
และมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรมสัมพันธ์อาจารย์ร่วมนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากร TGGS ที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ร้อยละของนักศึกษา TGGS ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ Asian Market Day
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบูธกิจกรรมภายในงาน

กิจกรรม

1

คน
100
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ
ระดับ

80
3.51

1

145
4.21

452
4.22

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล จานวน 1 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการจัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา วทอ. (ออน์ไลน์)
✓ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 และวันที่ 13 มี.ค. 64 โดยนักศึกษาทั้งหมด
ของวิทยาลัย

60
50

-

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
✓ จานวน 452 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 452 ทาให้
✓ นักศึกษามีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถใช้ความรู้
ในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

-

5

-

ตั้งไว้ 48,600
ใช้จริง 48,600
(กองกิจฯ)

×

10,000
10,000

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
(-)

ปัญหา/อุปสรรค

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

ตั้งไว้
ใช้จริง

ไม่ใช้
งปม.

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
ไทย - เยอรมัน

(โครงการหลักสูตรพิเศษ)

- ไม่ได้ดาเนินการ บูธ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม 216
อาคารบริหาร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 64
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 145 คน และมีคะแนนเฉลี่ย
✓ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.21
✓

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ร้อยละ
ร้อยละ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

- เนื่องจากสถานการณ์ วิทยาลัยนานาชาติ
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19 )

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม
สากล
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(ทาบุญเลี้ยงพระถวายเพล) สานสัมพันธ์คณาจารย์

เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประจาปี 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการกิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อม
เป็นผู้บริหาร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล

โครงการพัฒนางานบริการ : ระบบจัดการ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนมาตรฐานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา "ออนไลน์"
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ระหว่างวันที่
โครงการ

1

1

คะแนนเฉลี่ย

กิจกรรม

80
 3.51

3

-

3

1

-

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

-

คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
บริการ

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ตั้งไว้ 600,000
ใช้จริง 216,170

-

คณะบริหารธุรกิจ

ตั้งไว้ 158,000
ใช้จริง
(-)

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

- คณะดาเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในการเข้าสังคม
จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการฝึกซ้อมตีกอล์ฟที่สนามไดร์ฟกอล์ฟ
✓ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มี.ค. 64
2. โครงการบรรยายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านบุคลิกภาพในการ
เข้าสังคมสาหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 22 - 26 มี.ค. 64
3. โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในการรับประทาน
อาหารตะวันตก ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 2 เม.ย. 64
- อยู่ระหว่างดาเนินการ -

มาตรฐาน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

✓ 19 - 20 เม.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 593 คน

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้ไม่สามารถจัดโครงการหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการได้

ร้อยละ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

×

โครงการส่งเสริมความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรเข้าสู่
วัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่นาความรู้จากการอบรม
ไปใช้พัฒนาตนเอง

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับวัฒนธรรม
สากล

กิจกรรม

ร้อยละ

กิจกรรม/โครงการ

2

80

1

2

91

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศ จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมประชุมร่วมระหว่าง มจพ. กับ Tokyp City University
✓ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
และผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 64
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64
2. กิจกรรมแนะนาโครงการ MOU ระหว่าง มจพ. กับ Tokyo City
University แก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในวันปฐมนิเทศ
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

- มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดในลักษณะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสากล คือ กิจกรรมทบทวนการใช้ Google Meet เพื่อ
การประชุมและการสื่อสารในระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
✓ Work from Home ของบุคลากรสานักวิจัยฯ ระหว่างวันที่
8 - 10 เม.ย. 64 โดยพบว่า บุคลากรสามารถนาความรู้จากกิจกรรม
มาใช้ในการพัฒนาและดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้ จานวน 31 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 91

ตั้งไว้
ใช้จริง

- มีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก
✓ 2. กิจกรรมคัดแยกขยะ

ตั้งไว้
ใช้จริง

26,100
(-)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เนื่องจากอยู่ในช่วง

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

สถานการณ์การแพร่ระบาด และเทคโนโลยี

ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงปรับ
รูปแบบการดาเนินกิจกรรม

20,000
(-)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
"English for your future : Easy English"
จานวน 2 รุ่น
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
"English for your future : Easy English" จานวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มี.ค. 64 มีผู้เข้าอบรม จานวน 44 คน
ร้อยละ

90

100

คะแนนเฉลี่ย 3.75

4.64

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

ซึ่งเป็นบุคลากรในสานักงานอธิการบดีทั้งหมด โดยมีผู้เข้าอบรมที่สอบ
✓ Post-test ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 44 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มี.ค. 64 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จานวน 41 คน
✓ ซึ่งเป็นบุคลากรในสานักงานอธิการบดีทั้งหมด โดยมีผู้เข้าอบรมที่สอบ
Post-test ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 41 คน
โดยสรุปมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 รุ่น รวม 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
- มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ 4.65 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
รุ่นที่ 2 : มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ 4.62 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
โดยสรุปมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากการอบรมรวม 2 รุ่น เท่ากับ 4.64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 102,000
ใช้จริง 89,893

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักงานอธิการบดี
(ศูนย์ความร่วมมือ
นานาชาติ)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวัฒนธรรมสากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการทางาน
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกวัฒนธรรม
- มีกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล จานวน 3 กิจกรรม
ตั้งไว้ 130,000
สากลในการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษา
ได้แก่
ใช้จริง 152,523
และการทางาน
1. กิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมในชีวิตประจาวันและการทางาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ของคนญี่ปุ่นในการเรียนการสอน ร่วมกับการเรียนการสอน
- จานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจัย/
กิจกรรม
3
3 ✓ ในรายวิชา 040413001 Biology in Daily Life
นวัตกรรม ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
040413207 General Biochemistry
2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64
3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
TOEIC เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของรายวิชาที่มีการประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาทราบ

ร้อยละ

100

100

- มีการประชาสัมพันธ์การตรงต่อเวลาให้กับนักศึกษาของคณะ
ในทุกรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนจะมีการกาหนดเวลาการเข้าเรียน
การส่งงาน และการเข้าสอบต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม
✓ และต้องรักษาเวลาตามที่กาหนด เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกในการ
เป็นคนตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสากลของคณะ

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

โครงการสร้างสื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกระเบียบ
ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อออกสู่
สถานประกอบการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
- คะแนนการประเมินความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับ
โครงการรับนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัย
นานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่เข้าศึกษา
ในวิทยาลัย
โครงการ SciEE จิตอาสา
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
ระดับ

80
3.51

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
25,000

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

ตั้งไว้
ใช้จริง

70,000
43,200

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

ตั้งไว้ 500,000
ใช้จริง
(-)

-

วิทยาลัยนานาชาติ

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คน
ระดับ

80
3.51

80
4.42

คะแนน

8

8.57

✓

1

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

- ดาเนินการจัดโครงการสร้างสื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกระเบียบของ
นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ระหว่างวันที่
29 ก.ค. - 31 ส.ค. 64 ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
93.75 ✓ โดยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
4.23 ✓ ของมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 1,125 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
- ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อออกสู่
สถานประกอบการ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19, 26 เม.ย. 64
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 80 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
✓ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้นักศึกษานาความรู้มาพัฒนา
✓ บุคลิกภาพของตนเองได้และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้

คน

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

1

- ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่ 1 ราย ได้แก่
Miss Kuenzang Delma ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวภูฏาน โดยได้เริ่ม
เรียนออนไลน์ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social
✓ Distancing) ในภาคเรียนที่ 1/2564

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้ไม่สามารถจัดโครงการหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการได้
ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย  3.51 -

25,000
(-)

โครงการค่ายผู้นาแห่ง SciEE น้องพี่สานสัมพันธ์
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้ไม่สามารถจัดโครงการหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการได้
ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย  3.51 -

คน
600
คะแนนเฉลี่ย 3.75

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในรูปแบบออนไลน์
โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 352 คน
1,589 ✓ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 27 คน
4.53 ✓ 3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จานวน 199 คน
4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จานวน 233 คน
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 10 คน
6. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จานวน 29 คน
7. คณะบริหารธุรกิจ จานวน 739 คน
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,589 คน และมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.53

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

10,000
(-)

ตั้งไว้ 400,000
ใช้จริง 199,716.78

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน
- คณะมีการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการปฏิบัติงาน
และมีระดับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงการ
อยู่ในระดับ 5 มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ
4
5 ✓ ระดับ 1 มีนโยบายการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
- ระดับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ประโยชน์

ปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการ
จัดหาคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานทุกคนและทุกระดับ
ระดับ 2 บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point เป็นต้น เพื่อสนับสนุน
งานเอกสาร
บุคลากรภายในคณะส่วนใหญ่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
พื้นฐานได้ วัดจากที่บุคลากรสามารถจัดพิมพ์เอกสารภาระงานเพื่อ
ประเมินตนเองจากคอมพิวเตอร์ได้
ระดับ 3 บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point เป็นต้น และเริ่มมีการ
ใช้โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น Google Drive, Line,
Facebook เป็นต้น
คณะมีบุคลากรที่สมัครขอใช้ google application ทั้งหมด 252 บัญชี
(รวมผู้เกษียณฯ และผู้ที่ลาออก) มีการใช้ Line เพื่อประชาสัมพันธ์
ภายในคณะในชื่อ Line@ FTE-KMUTNB Official มีสมาชิกเข้าใช้
จานวน 159 คน จากบุคลากรทั้งหมด 175 คน คิดเป็นร้อยละ 90.86
มีการใช้ facebook ในรูปแบบเพจเพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป

-

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการปฏิบัติงาน
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

เป็นเพจคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในชื่อ Faculty of Technical

Education มีสมาชิกที่ติดตามทั้งหมด 3,754 ราย
ระดับ 4 บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point เป็นต้น และมีการใช้
โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น Google Drive, Line,
Facebook เป็นต้น รวมถึงเริ่มใช้ฟังก์ชันของระบบงานที่สนับสนุน
ลดการใช้กระดาษ เช่น ระบบ e-Office, ระบบ e-Meeting
หรือระบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแต่ยังมีการดาเนินงานโดยใช้
กระดาษซ้าซ้อนกับการใช้งานระบบ
คณะมีระบบช่วยสนับสนุนลดการใช้กระดาษ โดยมีระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บสืบค้น และส่งเอกสารถึงตัวบุคคล
ที่เรียกว่า ระบบ e-Doc และ e-Meeting ทางคณะได้ใช้ application
ของ Google เป็น calendar ในการนัดประชุมและกิจกรรมของคณะ
และใช้ google drive ในการส่งเอกสารประชุม รายงานการประชุม
ซึ่งมีเอกสารในการประชุมแต่ละครั้งมีจานวนมาก จึงทาให้ลดการใช้
กระดาษได้เป็นจานวนมากจากการประชุมในแต่ละครั้ง
ระดับ 5 บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point เป็นต้น และมีการใช้
โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น Google Drive, Line,
Facebook เป็นต้น รวมถึงมีการใช้ฟังก์ชันของระบบงานที่สนับสนุน
การลดการใช้กระดาษ เช่น ระบบ e-Office, ระบบ e-Meeting หรือ
ระบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถ

ลดการใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะมีการใช้ Line เพื่อประชาสัมพันธ์ภายในคณะในชื่อ
Line@ FTE-KMUTNB Official และภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยังมี
การใช้ Google Form ในการลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
ที่ภาควิชาจัดอบรม และมีการใช้ Google Drive ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook
หน่วยฝึกอบรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มจพ.

- ต่อ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการประชุม
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ประโยชน์
โครงการสนับสนุนบุคลากรนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับ

ระดับ

4

5

5

5

- ส่วนงานมีการใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดประชุมออนไลน์ต่างๆ
และมีการแชร์เอกสารข้อมูลการประชุมผ่าน Google Drive

-

- คณะมีการสนับสนุนและมีนโยบายให้บุคลากรนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยพบระดับความสาเร็จที่ระดับ 5 ดังนี้
ระดับที่ 1 : คณะได้มีนโยบายและส่งเสริมให้บุคลากรนาเทคโนโลยี
✓ สารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานประจาในทุกหน่วยงาน
ทั้งในระดับภาควิชาและสานักงานคณบดี โดยบรรจุไว้ในแผน
ปฏิบัติการประจาปีของคณะ
ระดับที่ 2 : บุคลากรคณะสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
พื้นฐานในการปฏิบัติงานประจาของตนเองได้ เช่น MS Word,
MS Excel, MS Power Point
ระดับที่ 3 : บุคลากรคณะได้นาโปรแกรมอื่นเข้ามาช่วยในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน ที่นอกเหนือจากโปรแกรมพื้นฐาน
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดปริมาณการใช้กระดาษ
สิ้นเปลือง เช่น ระบบ FITM Line Official, Google Drive และ
Facebook ส่งผลให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานร่วมกันมากขึ้น
ระดับที่ 4 : บุคลากรคณะทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานและมีการนาโปรแกรม Line
(ระบบ FITM Line Official), Facebook และ Google Drive

-

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

✓

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการสนับสนุนบุคลากรนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ต่อ -

เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ ยังมีการใช้ระบบ
e-Office เข้ามาสนับสนุนในการปฏิบัติงานอีกช่องทางหนึ่ง
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดปริมาณการใช้กระดาษ
สิ้นเปลืองภายในหน่วยงาน
ระดับที่ 5 : บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
พื้นฐาน เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point และ
มีการใช้ Google Drive, Facebook มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
รวมถึงระบบ e-Office, ระบบ FITM Line Official หรือระบบอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานภายใน
ลดประมาณการใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมให้มีการนา application หรือ
อุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวน application หรืออุปกรณ์ดิจิทัล
ที่นามาใช้

- คณะมีการใช้โปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบัติงาน โดยการใช้โปรแกรม
สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน จานวน 6 ชนิด ได้แก่
1. Google Drive
✓ 2. Facebook
3. IT Scan ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบการลา
5. การประชุมออนไลน์ผ่าน line, Google Meet, โปรแกรม WebEX
ในการเรียนการสอนออนไลน์
6. การจัดประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ออนไลน์
แบบ Virtual Meeting ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่คณะนามาใช้นี้สามารถ
ลดการใช้กระดาษภายในคณะได้อย่างมาก รวมถึงเป็นการส่งเสริม
ให้บุคลากรของคณะสามารถปฏิบัติงาน Work from Home
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชนิด

อย่างน้อย 5

6

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้ที่ใช้งานระบบสารสนเทศ
(DMS : Document Management System)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ในการประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการของคณะ จะไม่รับ

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เล่มเอกสารการประชุม แต่ใช้โน๊ตบุ๊ค /แทปเลต/โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน

คน

3

10

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รับวาระการประชุมเป็นไฟล์เอกสาร มีการจัดทาไฟล์เอกสารโดยใช้
✓ เครือ่ งสแกนเนอร์และบรรจุไฟล์งานผ่าน Application Line จากการตั้ง
กลุ่มไลน์ของคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการของคณะ มีขั้นตอนดังนี้

1) ฝ่ายเลขาฯ จัดทาวาระการประชุมเป็น File (.DOC)
2) ฝ่ายเลขาฯ จัดทากลุ่มไลน์ชื่อ คณะกรรมการประจาส่วนงาน
3) ฝ่ายเลขาฯ จัดทาเอกสาร พร้อมไฟล์เอกสารแนบเป็น File (.PDF)
บรรจุไฟล์เอกสารวาระการประชุมเข้ากลุ่มไลน์ชื่อ คณะกรรมการประจา
ส่วนงาน
4) ฝ่ายเลขาฯ จัดทาเล่มวาระการประชุมเฉพาะกรรมการที่จาเป็นต้องใช้
เล่มรายงาน
โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ
ของคณะ จานวน 10 คน เป็นการนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ
ปฏิบัตงิ านการประชุม ลดการจัดทาเล่มเอกสารการประชุม และสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และเว็บไซต์
(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.1.1)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับ
ไปใช้ประโยชน์

4

4

- ส่วนงานมีระดับความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
ระดับ 4 โดยได้ดาเนินการปรับระบบเครือข่ายหลักของวิทยาลัย
ให้รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายกับทางมหาวิทยาลัยจากเดิม 1 Gps
✓ เป็นระดับ 10 Gps เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร สามารถใช้งาน
เครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับการเรียนการสอน
ในรูปแบบ online

ตั้งไว้ 250,000
ใช้จริง (250,000)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form
และการสร้าง QR Code”
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรม
- ร้อยละของแบบสอบถามที่ผู้เข้ารับการอบรม
สร้างจากการใช้ Google Form
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในสานักงานคณบดี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

80
80

100
100

ระดับ

3.51

4.47

✓

เป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการออกแบบและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63
ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคาร 41 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 32 คน
✓ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้บุคลากร
✓ ได้เพิ่มทักษะการออกแบบเพื่อมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ

หน่วยนับ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการออกแบบ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
- ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการอบรม
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการอบรม

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ไม่ได้ดาเนินการ -

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
17,500

ตั้งไว้
ใช้จริง

25,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

- ไม่สามารถดาเนินการได้ คณะสถาปัตยกรรม
เนื่องจากสถานการณ์ และการออกแบบ
การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

-

×
×

ระดับ

3.51

-

×

ระดับ

5

5

- ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
สานักงานคณบดี ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ระดับ
ความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระดับ 5 โดยได้นา
✓ งานที่มีลักษณะประจาและทาซ้าบ่อยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี
เต็มรูปแบบและรูปแบบคู่ขนาน เช่น ฝ่ายการเงิน ผลักดันการใช้
ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล, ฝ่ายสารบรรณส่งเอกสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์และแชร์ไฟล์ข้อมูลเพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น,
ฝ่ายประชาสัมพันธ์รับข้อมูลแจ้งเรื่องต่างๆ จากนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก ผ่าน Facebook และ Line@ ของคณะ ส่งผลให้

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในสานักงานคณบดี
- ต่อ โครงการประเมินความสาเร็จของการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ประโยชน์
โครงการประเมินคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110:2018
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการ
ดาเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110:2018

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

บุคลากรในคณะ ทางานประจาคู่ขนานกับระบบงานเดิมจนกลาย
เป็นวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ลดการใช้กระดาษ

ระดับ

4

6

- ดาเนินการสอบถามเป็นแบบประเมินบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ตามเกณฑ์ระดับความสาเร็จของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน พบว่า
บุคลากรร้อยละ 33 จานวนมากที่สุด ประเมินระดับสาเร็จของการ
✓ นาเทคโนโลยีมาใช้อยู่ในระดับ 6

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

(จาก 7 ระดับ)

โครงการ

1

1

กิจกรรมพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
- จานวนผู้เข้าใช้ระบบ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

คะแนนเฉลี่ย 3.75
คน
300

4.30
366

- มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโดยการทบทวน
เอกสารและขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่มีการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
✓ รวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจประเมินภายนอกและรับการตรวจ
ประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีระบบสารสนเทศ
ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110:2018 โดยดาเนิน
โครงการพัฒนาเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 1 ระบบ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ตั้งไว้
ใช้จริง

52,000
49,650

- ดาเนินการพัฒนาระบบประเมินสาหรับนักศึกษา อาจารย์นิเทศ
และสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
✓ มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้ามาใช้ระบบ จานวน 366 คน ได้แก่
✓ 1. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จานวน 162 คน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 12 คน
3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จานวน 192 คน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเท่ากับ 4.30

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 199,805.70

โครงการที่ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย

โครงการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ผ่านสื่อดิจิทัล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้รับสารผ่านสื่อดิจิทัล

ระดับ

4

4

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- มีระดับความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระดับ 4
โดยบุคลากรทุกคนนอกจากจะใช้โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรม
สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันได้ในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้านแล้ว
✓ สานักวิจัยฯ ยังได้มีการสนับสนุนการลดการใช้กระดาษ โดยให้มีการ
จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting
การรับ-ส่งเอกสารออนไลน์ โดยใช้ระบบ e-Office ของมหาวิทยาลัย
การเสนองานผ่านระบบ Google Drive และการใช้อุปกรณ์แท็บแล็ต
ในการประชุมแทนเอกสารกระดาษในกรณีประชุมที่หน่วยงาน
- มีการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของสถาบันฯ
ผ่านทางสื่อออนไลน์ในช่องทางเว็บไซต์ จานวน 7 เว็บไซต์ ดังนี้

คน

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

1. หัวข้อเรื่อง "สัมภาษณ์พิเศษโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สูตร
1,000 1,301 ✓ ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล อบรมออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"
(www.thaiza.com) มีผู้รับสาร จานวน 516 คน
2. หัวข้อเรื่อง "สัมภาษณ์พิเศษโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สูตร
ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล อบรมออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"
(www.dek-d.com) มีผู้รับสาร จานวน 179 คน
3. หัวข้อเรื่อง "สัมภาษณ์พิเศษโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สูตร
ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล อบรมออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"
(https://krapalm.com/) (ไม่มียอดผู้เข้าชม)
4. หัวข้อเรื่อง "สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
จัดฝึกอบรม Online วิศวกรการเชื่อมสากล รุ่นที่ 15"
(www.thaiza.com) มีผู้รับสาร จานวน 546 คน
5. หัวข้อเรื่อง "มจพ. ร่วม MOU กับ มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน
ประเทศฝรั่งเศส" (www.blockdit.com) มีผู้รับสาร จานวน 58 คน
6. หัวข้อเรื่อง "มจพ.จับมือมหา’ลัยดังเมืองน้าหอม แลกเปลี่ยนขยายองค์ความรู้พลังงานทดแทน" (Khaosod Online)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
(-)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

และเทคโนโลยี

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

โครงการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ผ่านสื่อดิจิทัล
- ต่อ -

(ไม่มียอดผู้เข้าชม)
7. หัวข้อเรื่อง "มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน ประเทศฝรั่งเศส"
(www.dailynews.co.th) มีผู้รับสาร จานวน 1คน
และช่องทาง Facebook จานวน 1 บัญชีผู้ใช้งาน คือ MOJO
THAI NEWS ในหัวข้อเรื่อง "มจพ. ร่วม MOU กับ มหาวิทยาลัย
แห่งแคว้นลอเรน ประเทศฝรั่งเศส" (1 คน)

โครงการส่งเสริมการสื่อสารและประสานงาน
ภายในองค์กรผ่านระบบแชทแอพพลิเคชั่น
หรือระบบแชทออนไลน์บนเว็บไซต์
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่สื่อสารผ่านระบบ
แชทแอพพลิเคชั่นหรือระบบแชทออนไลน์บน
เว็บไซต์

- มีการประสานงานผ่านแชทแอพพลิเคชันไลน์กรุ๊ปส่วนงาน
ชื่อ "ไทย-ฝรั่งเศส" โดยสมาชิก ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร
จานวน 40 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน
Microsoft Sway
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

100

4.71

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

-

สานักงานอธิการบดี

✓

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน
Microsoft Sway เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 08.30 - 16.00 น.
มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน และมี
คะแนนเฉลี่ย 3.75

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น

✓ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.71 ทั้งนี้จากการ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงกการเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงมีค่าใช้จ่าย
เฉพาะค่าตอบแทนวิทยากร

ตั้งไว้
ใช้จริง

26,000
6,000

(กองส่งเสริมวิชาการ)

โครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการประจาปี ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ บริหารจัดการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินการคลังโดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นฐานและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
- คณะมีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 29 โครงการ และได้มีการติดตาม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลการดาเนินงาน จานวน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดโครงการ
โดยสามารถดาเนินการได้ตามแผน จานวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.10
- จานวนครั้งที่มีการติดตามผลการดาเนินงาน
ครั้ง
2
2 ✓ สาหรับโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 2 โครงการ
- ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
ร้อยละ
80 93.10 ✓ ได้แก่ (1) โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจาปี 2563
(2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2564
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน
- ระดับคะแนนตามเกณฑ์ AUN-QA

หลักสูตร
คะแนน

4
3

4
3

- คณะมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 จานวน 4 หลักสูตร
โดยทุกหลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
มีคะแนนประเมิน ดังนี้
✓ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
✓ ทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ) มีผลประเมินเท่ากับ 3 คะแนน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ (บธ.บ) มีผลประเมินเท่ากับ 3 คะแนน
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากร
มนุษย์ (บธ.ม) มีผลประเมินเท่ากับ 3 คะแนน
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์ (บธ.ม) มีผลประเมินเท่ากับ 3 คะแนน

ตั้งไว้
ใช้จริง

17,000
10,240

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

องค์ความรู้

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาหัวข้อ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานในยุค New Normal ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม
Google Meet เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 และมีคะแนนเฉลี่ย
95.24 ✓ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.53 โดยผลการจัดโครงการ
4.53 ✓ ทาให้บุคลากรมีความรู้ในการนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100
4.50

2

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 400,000
ใช้จริง
(-)

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุนวิชาการ
หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (Work Perfoemance
Improvement) ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุม 96-414 อาคาร 96
✓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 23 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 100 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้แก่บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในฝ่ายต่างๆ ผลการดาเนินงานทาให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมีการวิเคราะห์การทางานและได้รับคาแนะในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตั้งไว้ 250,000
ใช้จริง 25,100

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

- มีการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก โดยมีการพิจารณา (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี
✓ (พ.ศ. 2565 - 2569) และได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ของสานักฯ ทาให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการสรุปประเด็นการพิจารณา
จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่
1. แนวคิดสาหรับการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI)
2. การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ร่วมกัน

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

31,000
(-)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- ดาเนินการจัดโครงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการขอตาแหน่งชานาญการ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80 95.45 ✓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 21 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน คิดเป็น
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.53 ✓ ร้อยละ 95.45 ผลการดาเนินงานทาให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ทราบถึงเกณฑ์ในการขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น สามารถวางแผนความก้าวหน้า
ทางอาชีพได้ตามระยะเวลา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทา
แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะกลาง 5 ปี"
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดโครงการ
- ผู้ที่ได้รับรางวัล

- ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะกลาง 5 ปี" ระหว่างวันที่
23 - 26 พ.ย. 63 ณ โรงแรมวีวาเซเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 63 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 และมี
ร้อยละ  80 91.30 ✓ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.65
คะแนนเฉลี่ย  3.51 4.65 ✓
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและพัฒนาตนเอง
โดยจัดเก็บข้อมูลพร้อมพิจารณาผู้ที่เหมาะสม และมอบรางวัลให้กับบุคลากร
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล คือ นายชาตรี
ธนูศิลป์ ตาแหน่งวิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
คน

1

1

✓

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
2,700

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ตั้งไว้ 491,840
ใช้จริง 447,710

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตั้งไว้
ใช้จริง

-

1,500
1,500

และเทคโนโลยี

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร
- จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร
จัดการองค์กร โดยมีการแจกแบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 32 ชุด
ตัวชี้วัดโครงการ
ได้รับแบบประเมินกลับมา จานวน 31 ชุด ผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ย
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
คะแนนเฉลี่ย 3.90 4.53 ✓ เท่ากับ 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมในการทางานของส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร

คะแนนเฉลี่ย 3.90

4.67

- จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางานของสานักฯ โดยมีการแจกแบบประเมินความพึงพอใจ จานวน
37 ชุด ได้รับแบบประเมินกลับมา จานวน 35 ชุด ผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ย
✓ เท่ากับ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทางานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน
โครงการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานภายใน
- ดาเนินการจัดโครงการลดการใช้พลังงานภายในคณะพัฒนาธุรกิจและ
ตั้งไว้ 10,000
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ระหว่างเดือน ม.ค. - เม.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 225 คน
ใช้จริง
(-)
ตัวชี้วัดโครงการ
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 90 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากร
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
90 ✓ และนักศึกษาเกิดจิตสานึกในการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างประหยัด
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.78 ✓ โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่มีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งใน
สานักงานและห้องเรียนบริเวณอาคาร 96 ผลการดาเนินงานทาให้นักศึกษา
และบุคลากรเกิดจิตสานึกและตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์
ของบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกิจกรรมที่จัด
โครงการองค์กรน่าอยู่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน

กิจกรรม

ระดับ

2

5

2

5

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ โดยมีการจัด
กิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่
1. Bye my weight
✓ 2. Selfie Together

ตั้งไว้
ใช้จริง

30,000
13,576

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มีความสาเร็จในการดาเนินการตามระดับผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 มีนโยบาย : สานักฯ มีการกาหนดนโยบาย
✓ ระดับที่ 2 มีการวางแผนการดาเนินงาน : สานักฯ มีการวางแผนการดาเนินงาน
ระดับที่ 3 มีการดาเนินงานตามแผน : สานักฯ มีการดาเนินกิจกรรมหลัก

ตั้งไว้
ใช้จริง

22,560
8,214

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และกิจกรรม Green สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เพื่อให้บุคลากรของสานักฯ ได้สะสาง จัดระเบียบพื้นที่
ในการทางานให้สะอาดสะดวกคล่องตัวมากขึ้น เป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การทางานและมีความปลอดภัยในชีวิตจากการทางาน ทาให้บุคลากรรู้จัก
สร้างระเบียบวินัยให้กับตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มากขึ้น
2) กิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยใช้สุขภัณฑ์มาตรฐานและ
ระบบอัตโนมัติในการประหยัดการใช้น้า มีการกาหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้
* เครื่องปรับอากาศ : ติดชุดควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา
และหมั่นทาความสะอาดแผงกรองอากาศ เปิดพัดลมระบายอากาศ
* อุปกรณ์อื่นๆ ในสานักงาน : การ Setup โปรแกรมพักหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
เกิน 10 นาที การตั้งค่าให้ปิดหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 30 นาที และรณรงค์
การใช้กระดาษ 2 หน้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
3) กิจกรรมรณรงค์การลดของเสียและคัดแยกขยะในหน่วยงาน เพื่อสร้าง
จิตสานึกด้านการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากร

โครงการองค์กรน่าอยู่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ระดับที่ 4 มีการประเมินผลการดาเนินงาน : สานักฯ มีการประเมินผล
การดาเนินงานจากการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์และหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป โดยมีผู้บริหารและ
บุคลากรของสานักฯ เข้าร่วมโครงการ จานวน 33 คน จากบุคลากรทั้งหมด
35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 มีการแจกแบบประเมินความพึงพอใจ
จานวน 33 ชุด ได้รับแบบประเมินกลับมา จานวน 32 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.62
ระดับที่ 5 รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ : มีรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ 5 ส. Big Cleaning Day และกิจกรรมองค์กรสีเขียว
ของสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 ตามบันทึกข้อความ
ที่ สพอ.พิเศษ/2564 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนาประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
โครงการระบบการบริหารงานที่ดี สร้างความ
- ดาเนินการจัดโครงการระบบการบริหารงานที่ดี สร้างความยั่งยืนให้กับ
ตั้งไว้ 30,000
ยั่งยืนให้กับหน่วยงาน
หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 63 - 31 ส.ค. 64 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ
ใช้จริง 8,790
ตัวชี้วัดโครงการ
จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
- จานวนแผนงานของลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนงาน
10
10 ✓ 1. กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
- จานวนเรื่องการจัดการองค์ความรู้
เรื่อง
4
5 ✓ 1.1 เรื่อง "จัดการความรู้สู่สโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563"
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.25 ✓ 1.2 เรื่อง “Knowledge Management พี่สอนน้องสร้าง ปีการศึกษา 2564”
1.3 เรื่อง “การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม
SolidWorks”

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการระบบการบริหารงานที่ดี สร้างความ
ยั่งยืนให้กับหน่วยงาน
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

1.4 เรื่อง “Graphical User Interface (GUI) ในภาษา Python”
1.5 เรื่อง “การใช้ห้องประชุม EAT33”
2. กิจกรรมสื่ออินโฟกราฟฟิคกระบวนการทางาน มีแผนงานลาดับขั้นตอน
การปฏิบัติงานรูปแบบสื่ออินโฟกราฟฟิค ดังนี้
2.1 งานเช็คระยะทางตรวจสภาพรถตู้ราชการ
2.2 งานให้บริการใช้ห้องประชุม
2.3 งานให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์การสอน
2.4 ประกาศรับสมัครงาน
2.5 ประกาศรับสมัครงานสหกิจศึกษา
2.6 งานนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.7 งานเบิกค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศงานสหกิจศึกษา
2.8 งานจัดทาหนังสือขอบคุณ
2.9 งานซ่อมบารุงหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง
2.10 งานแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.25

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการจัดทารายงานประจาปี
- คณะจัดทารายงานประจาปี 2563 โดยได้สรุปผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
ตั้งไว้ 10,000
คณะพัฒนาธุรกิจ
ตัวชี้วัดโครงการ
5 ด้าน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจ โดยจัดทารายงานประจาปี
ใช้จริง
(-)
และอุตสาหกรรม
- ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ช่องทาง
2
2 ✓ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และประชาสัมพันธ์ โดยการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรผ่านการทากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม
โครงการเผยแพร่กิจกรรมการดาเนินงาน
- มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการของ
สานักฯ จานวน 15 ครั้ง โดยผ่านช่องทางทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่
บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งของการเผยแพร่

ครั้ง

10

15

✓

* เว็บไซต์ สพอ. http://www.itdikmutnb.com/
* facebook สพอ. (https://www.facebook.com/itdi.kmutnb.ac.th)
* บอร์ดประชาสัมพันธ์ สพอ. เผยแพร่ภาพกิจกรรม

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ :
- มีการปรับปรุงเว็บไซต์คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้สามารถ
ตั้งไว้ 35,000
คณะพัฒนาธุรกิจ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เป็น
ใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการทาแบบสารวจ
ใช้จริง 30,000
และอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษของคณะพัฒนาธุรกิจและ
ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
พบว่า มีผลประเมินความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ซึ่งอยู่ใน
ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับดีมาก
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.75 ✓
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ
บัญชี 3 มิติ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนรายงานสรุปปัญหาการใช้งานระบบ
บัญชี 3 มิติ
โครงการระบบมอนิเตอร์เครือข่าย มจพ.
วิทยาเขตระยอง
ตัวชี้วัดโครงการ
- สามารถแสดงผลภาพระบบมอนิเตอร์เครือข่ายได้

โครงการระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้
เครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของบุคลากร มจพ.วิทยาเขตระยอง
ที่ต้องยืนยันตัวตน (LAN,WIFI)
- ร้อยละการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย WLC

รายงาน

ร้อยละ

1

100

1

100

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

100

100

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดตั้งคณะทางาน มีการประชุมวางแผนการดาเนินงาน
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ
การประชุมสรุปผลการสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
✓ สัมมนาพร้อมระบุวิธีการจัดการ และมีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการ จานวน 1 รายงาน

ตั้งไว้
ใช้จริง

50,000
(-)

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบมอนิเตอร์เครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ sensor ระบบเครือข่าย
เพื่อมาแสดงผลภาพที่ชัดเจนไว้เป็นระบบส่วนกลางและให้ผู้ดูแลระบบ
✓ สามารถแก้ไขปัญหาเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่
จานวน 4 จอภาพ และคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบภาพที่สามารถแสดงผลได้ถึง
1080P,4K โดยการนาเอาระบบ PRTG ที่ใช้งานอยู่แล้วมาแสดงผลบนจอ
มอนิเตอร์ได้เป็นส่วนกลาง โดยสามารถแสดงผลระบบ PRTG ได้ และสามารถ
แสดงผลภาพระบบมอนิเตอร์เครือข่ายได้ร้อยละ 100

ตั้งไว้ 199,020
ใช้จริง 199,020

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ดาเนินการเปลี่ยนระบบยืนยันตัวตนเป็น ISE เพื่อรองรับผู้ใช้งาน
มจพ.วิทยาเขตระยอง ซึ่งจะมีจานวนมากในอนาคต โดยจัดซื้ออุปกรณ์ ISE
ติดตั้ง ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง และคอนฟิกการเชื่อมต่อระหว่าง
✓ ISE-Rayong > WLC-Rayong ซึ่งสามารถใช้งาน @KMUTNB ไวไฟ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการ Authen ในแบบอื่นๆ ด้วย

ตั้งไว้ 1,100,000
ใช้จริง 1,100,000

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่ง ข้อมูล
ของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Sophos)
ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เฟส 10G ได้

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เฟส 10G ให้กับอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย (Sophos) ทั้ง 3 วิทยาเขต
เครื่อง

3

3

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 200,000
ใช้จริง 199,499

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

สานักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ บริหารจัดการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ 1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
- ดาเนินการจัดโครงการเพื่อทาแผนบริหารความเสี่ยง ระหว่าง
ตั้งไว้ 40,000
ตัวชี้วัดโครงการ
วันที่ 25 - 26 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 34 คน จากบุคลากร
ใช้จริง 25,900
แผน
1
1 ✓ ทั้งหมด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07
- จานวนแผนบริหารความเสี่ยง

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 1 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณาการเทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 9 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานให้ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนาในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา (Outcome Based Education) และมีทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจนกาหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาดาเนินการกาหนดความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้าง
- คณะมีหลักสูตรตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกาลังคนที่มี
กาลังคนที่มีสมรรถนะสูงตามนโยบาย
สมรรถนะสูงตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จานวน 2 หลักสูตร มีผลการ
ดาเนินงานจาแนกตามหลักสูตร ดังนี้
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ตั้งไว้ 188,000
หลักสูตร
2
2 ✓ * จัดการเรียนการสอนวิชา 010623801 Railway System and Safety
ใช้จริง 62,834.40
- จานวนหลักสูตร
แก่นักศึกษารุ่นที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)
* จัดการเรียนการสอนวิชา 010623803 Introduction to Maintenance
and Repair of Locomotive Suspension แก่นักศึกษารุ่นที่ 3
(ภาคการศึกษาที่ 1/2563)
* จัดการเรียนการสอนวิชา 010623806 Manufacturing Maintenance
and Repair of Locomotive and Rolling Stock แก่นักศึกษารุ่นที่ 2
(ภาคการศึกษาที่ 1/2563)
* จัดการเรียนการสอนวิชา 010623805 Corrosion and Wear of
Locomotive and Rolling Stock แก่นักศึกษารุ่นที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563)
* จัดการเรียนการสอนวิชา 010623807 Railway Structural Design
and Maintenance แก่นักศึกษารุ่นที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563)

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้าง
กาลังคนที่มีสมรรถนะสูงตามนโยบาย
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

* จัดการเรียนการสอนวิชา 010623808 Railway Track Engineering
and Maintenance แก่นักศึกษารุ่นที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563)
* จัดการฝึกอบรม (ออนไลน์) การซ่อมบารุงรางรถไฟ วิทยากร คือ
ว่าที่ร้อยตรีจรัลพงษ์ ไพยราช วิศวกร 8 ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 4 ก.พ. 64
* จัดการฝึกอบรมการทดสอบรางรถไฟ หมอนรองรางรถไฟและแคร่รถไฟ
วิทยากร คือ นางสาวนิตยา นาคหนู วิศวกรศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
* จัดโครงการ "สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ปีการศึกษา 2562-2563" (ผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 7 ส.ค. 64
โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่
(1) กิจกรรมอบรมทักษะด้านการใช้งานระบบ Industrial IoT Platform
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 64
(2) กิจกรรมอบรมทักษะด้าน Industrial Data Collection และ Device
Protocol เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 64
(3) กิจกรรมอบรมทักษะด้าน Augmented Reality (AR) สาหรับงาน IoT
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64
(4) กิจกรรมอบรมทักษะด้าน Simulation base Digital Twin
ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 64
(5) กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งานชุดสาธิตเพื่อการเรียนรู้ IoT
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 64
(6) กิจกรรมอบรมทักษะด้าน CFD Simulation for Advance Chemical
process ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 1,755,000
ใช้จริง 1,669,800

- การดาเนินการ
เรื่องเอกสารของโครงการ

และการเคลียร์ค่าใช้จ่าย
ในโครงการ เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง/เอกสาร
ที่ใช้เคลียร์ค่าใช้จ่าย
มีมากเกินไปและไม่
สอดคล้องกับเหตุการณ์
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทาให้
การดาเนินงานของ
โครงการล่าช้ากว่าปกติ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้าง
กาลังคนที่มีสมรรถนะสูงตามนโยบาย
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

* จัดโครงการ "การบรรยายเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนแบบด้วย Solid Wor
ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในรูปแบบออนไลน์" ระหว่างวันที่
27 มี.ค. - 3 เม.ย. 64
* จัดโครงการ "การออกแบบสินค้าหรือกระบวนการเพื่อนวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการใหม่" ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. 64

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ใช้จริง 25,200

ใช้จริง 60,000

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชน และเกิดการบูรณาการการเรียนรู้คู่กับการทางานในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน)
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, and learn via real case studies)
โครงการการนาเสนอเอกสารเชิงแนวความคิด
การทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

- ดาเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติและภาคพิเศษ
จานวน 20 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 โดยให้
นักศึกษานาเสนอเอกสารเชิงแนวความคิด (Concept Paper) ในการทา
90.91 ✓ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร สามารถนา
4.71 ✓ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปจัดทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของตน
ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

โครงการนานักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการ
เพื่อบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
แก่นักศึกษา/บุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการนานักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการ
ความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษากระบวนการ
ทางานของสถานประกอบการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทางาน
93.14 ✓ ในอนาคต โดยจัดการศึกษาดูงานจาแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
4.48 ✓ * ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาดูงาน
ในรูปแบบออนไลน์ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 82 คน จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.47
* ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ศึกษาดูงาน
ในรูปแบบออนไลน์ บริษัท สยาม มัลติ คอน จากัด (SMC) เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 81 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.05 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ 4.48

ร้อยละ
คะแนน

80
3.51

ร้อยละ
คะแนน

- โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการในหัวข้อ
"การเตรียมความพร้อมเพื่อการทาวิจัยอย่างมีคุณภาพ" เมื่อวันที่ 4 และ 11 ต.ค. 63
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 62 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน คิดเป็น
80 103.33 ✓ ร้อยละ 103.33 ทาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกิดความเข้าใจในการทาวิจัย
3.51 4.80 ✓ และสามารถทาวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง
(-)

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 46,200

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

โครงการศึกษาดูงานและเสวนาวิชาการ
หลักสูตร X-DBR, X-MBR, S-MBR
ประจาปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพ
หลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนหลักสูตรที่ได้รบั การรับรองจากสภาวิศวกร
- คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรในทุกหลักสูตร
- คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพระดับคณะ

ร้อยละ
คะแนน

80
3.51

100
4.80

หลักสูตร
5
คะแนนเฉลี่ย 3.00

5
3.00

คะแนนเฉลี่ย 3.00

2.87

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการโดยโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับบัณฑิตศึกษาได้นา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร X-DBR, X-MBR และ S-MBR เข้าศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท บิทไวส์ (ประเทศไทย) จากัด จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 63
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 53 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 53 คน คิดเป็น
✓ ร้อยละ 100 ผลการดาเนินงานทาให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการบริหาร
✓ และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในหลักสูตรรวมถึงการ
ทางานได้

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
19,550

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

- ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพหลักสูตร
ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 มีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมการตรวจรับรองจากสภาวิศวกร
✓ 2. กิจกรรมการประเมินตรวจเยี่ยมระดับหลักสูตร
✓ 3. กิจกรรมประเมินตรวจเยี่ยมระดับคณะ CUPT-QA
โดยมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่
× 1. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
2. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
3. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
4. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์
5. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

ตั้งไว้ 350,000
ใช้จริง 152,500

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ โดยมีความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน
กลยุทธ์ 2.3.1 พัฒนาคนและระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน
โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจาปี
- ดาเนินการจัดโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจาปี ระหว่างวันที่
ตั้งไว้ 40,000
ตัวชี้วัดโครงการ
14 - 29 ม.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์ มีผลงานเข้าร่วมประกวด จานวน
ใช้จริง 12,000
- จานวนผลงานที่เข้าร่วมประกวด
ผลงาน
15
19 ✓ 19 ผลงาน ผู้ชมผลงานผ่านช่องทาง Facebook Fan page โดยมีผู้ที่เข้าถึง
จานวน 5,950 คน ผู้คนที่มีส่วนร่วม (กด Like/Share) จานวน 195 คน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 3 เพิ่มจานวนหลักสูตรที่มีการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษาและทักษะด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นสากล
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธ์ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization) กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4
- ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
ตั้งไว้ 50,000
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80 80.95 ✓ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 187 คน จากเป้าหมาย
ใช้จริง 29,026
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนน 3.51 4.15 ✓ ที่ตั้งไว้ 231 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ทาให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
ออกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ อาทิเช่น เอกสารประกอบการนิเทศ
การนัดหมายอาจารย์นิเทศความรู้พื้นฐานในการใช้การออกสหกิจศึกษา เป็นต้น

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

โครงการสนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์ปีที่ 6
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนชั่วโมงอบรม
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
หัวข้อ "ISO 9001"
- จานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
หัวข้อ "ISO 14001-ISO 50001"
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหการและโลจิสติกส์ ที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ชั่วโมง
ร้อยละ

30
80

- ดาเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนออกสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. - 31 พ.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์
จานวน 9 บทเรียน คิดเป็นชั่วโมงการอบรม จานวน 32 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วม
32 ✓ โครงการ จานวน 222 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 277.50
277.50 ✓

160

175

คน

110

119

56

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

56

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ระหว่างวันที่
1 ธ.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง โดยมีการจัดอบรม
✓ จานวน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) หัวข้อ ISO 9001 มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 175 คน
✓ (2) หัวข้อ ISO 14001 และ (3) หัวข้อ ISO 50001 มีผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 119 คน
- ดาเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 31 ส.ค. 64 มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จานวน 56 คน โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
✓ 1. Industrial Internet of Things (IloT) 1
2. Industrial Internet of Things (IloT) 2
3. Life Cycle Assessment (LCA)
4. Data Analysis, Statistical & Process Improvement

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการสนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 64
ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 65 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
81.25 ✓ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
4.58 ✓ โครงการเท่ากับ 4.58

คน

คน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

และเทคโนโลยี

ตั้งไว้
ใช้จริง

8,000
7,930

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

ตั้งไว้ 100,000
ใช้จริง 89,793

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

ตั้งไว้ 1,449,000
ใช้จริง 1,449,000

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการเคมี
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
กระบวนการเคมี ที่เข้าร่วมโครงการ

คน

45

45

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม
กระบวนการเคมี ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 ก.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 45 คน โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ จานวน 1 กิจกรรม ได้แก่
✓ อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Programmable Logic Controller (PLC)
and Human Machine Interface (HMI)

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 2,936,250
ใช้จริง 2,936,250

และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชน และเกิดการบูรณาการการเรียนรู้คู่กับการทางานในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ 11 ส่งเสริมให้ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ กลยุทธ์ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจนกาหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ
โครงการอบรมการเป็นผู้นากิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการฝึกอบรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

126
4.62

- ดาเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 27 - 28 มี.ค. 64 ณ ห้อง 510
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษา มจพ. ทั้ง มจพ.กรุงเทพฯ และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
✓ จานวน 63 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 126 ทาให้นักศึกษา
✓ เข้าใจหลักการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความเข้าใจหลักการฝึกอบรม
สู่การปฏิบัติและเป็นการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในการสอนงานภายในองค์กร

ตั้งไว้ 50,000
ใช้จริง 50,000
(กองกิจฯ)

- มีการขออนุมัติจัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์

ก่อนการแพร่ระบาดของ ประยุกต์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ส่งผลให้การ
ดาเนินงานต้องระมัดระวัง

เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
- วันที่ดาเนินการตรงกับ
วันเลือกตั้ง ส่งผลให้
นักศึกษาหลายคนที่สนใจ
ต้องเดินทางกลับบ้าน
ไปเลือกตั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาด้วยการ
เดิน-วิ่ง 100 วัน 100 โล
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เดิน-วิ่ง
ได้ครบระยะ

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. 64 ณ สนามฟุตบอลและ
ลู่วิ่ง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษา มจพ. ทั้ง มจพ.กรุงเทพฯ และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จานวน 337 คน
84.25 ✓ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 400 คน คิดเป็นร้อยละ 84.25 โดยมีผู้ที่เดิน-วิ่ง ได้ครบ
85.76 ✓ ระยะ 100 โล จานวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 85.76 เป็นการสร้างค่านิยม
ในการออกกาลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาสนใจการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้ 20,000
ใช้จริง 11,800

- ในระหว่างการจัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์
เกิดการแพร่ระบาดของ ประยุกต์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ทาให้ต้อง
ปรับการดาเนินการใน
วันที่ 7 เม.ย. 64
- มีการปรับลดจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิม

ตั้งเป้าหมายไว้ 600 คน
ปรับเป็น 400 คน และ
ระหว่างจัดกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ
ถูกชะลอออกไป
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
กิจกรรมสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย
- มีกิจกรรมสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ดาเนินงาน
ตั้งไว้ 200,000
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โดยมีบุคลากรที่ตีพิมพ์บทความ
ใช้จริง 112,042
ตัวชี้วัดโครงการ
จานวน 8 บทความ แบ่งตามประเภทฐานข้อมูล ดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ
บทความ
5
8 ✓ 1. ฐานข้อมูล ISI จานวน 6 บทความ
พ.ศ. 2564
2. ฐานข้อมูล Scopus Q3 จานวน 1 บทความ
3. ฐานข้อมูล TCI จานวน 1 บทความ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- ดาเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระหว่างวันที่
ตัวชี้วัดโครงการ
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โดยมีบุคลากรที่นาเสนอผลงานทางวิชาการ
- จานวนครั้งการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ครั้ง
5
5 ✓ จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
1. อาจารย์ชยุตม์ บรรเทิง นาเสนอเรื่อง "Digital Sliding Mode Current
Control with Fixed-Frequency PWM of Bidirectional DC/DC Converter
for Residential DC Microgrid" ระหว่างวันที่ 19 - 22 พ.ค. 64 ในรูปแบบ
ออนไลน์
2. อาจารย์ณฐพลธ์ ภูผิวแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ ศรีเมือง
นาเสนอเรื่อง "The Influence of Processing Parameters on Mechanical
and morphological Properties of TPVs base on Natural Rubber and
Polypropylene Blends: A Statistics Approach" ระหว่างวันที่ 1 - 3 เม.ย. 64
ในรูปแบบออนไลน์
3. อาจารย์ณฐพลธ์ ภูผิวแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ ศรีเมือง
นาเสนอเรื่อง "Influence of Injection Process Parameters on Mechanical
Properties of Isotactic Polypropylene : A Design of Experiments
Approach" ระหว่างวันที่ 1 - 3 เม.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์
4. อาจารย์เจนจิรา สุขมณี นาเสนอเรื่อง "Effect of moisture on 3D Printer
PLA Filament Drying Processes" ระหว่างวันที่ 26 - 29 มี.ค. 64 ในรูปแบบ
ออนไลน์

ตั้งไว้ 300,000
ใช้จริง 33,100

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- ต่อ -

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป้อมปราบ ศรีอาพันพฤกษ์, อาจารย์ณฐั พล ผ่องราศรี
และอาจารย์ภูเบศ มีนะโรจน์ นาเสนอเรื่อง "Effect of injection timing on
particle size distribution of a diesel engine fueled with biodiesel
diesel blends" ระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมการนาผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวด
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งไว้ 50,000
ประจาปีงบประมาณ 2564
ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 63 - 31 ส.ค. 64 โดยเข้าร่วมประกวด
ใช้จริง
(-)
ตัวชี้วัดโครงการ
จานวน 1 ครั้ง ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- จานวนครั้งที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
ครั้ง
1
1 ✓ ประจาปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยผลงาน "ระบบควบคุมถุงเพิ่มความดัน
นวัตกรรม
อัตโนมัติแบบ PID สาหรับการให้สารน้าทางหลอดเลือดเพื่อรองรับผู้ป่วย
ในสภาวะฉุกเฉิน"

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 3 พัฒนาโครงสร้างการบริหารบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืนโดยการปลูกจิตสานึกรักองค์กร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ดาเนินการจัดโครงการในช่วงเดือน มี.ค. - ส.ค. 64 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
ตั้งไว้ 60,000
สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย (Intensive English
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จานวน 15 คน จากเป้าหมาย
ใช้จริง 60,000
(บริการวิชาการงานการค้า)
Communication for Graduate College)
ที่ตั้งไว้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 150 ทาให้ได้ชุดสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ
ตัวชี้วัดโครงการ
คลิปวีดิโอ เพื่อสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ การสื่อสารสาหรับบุคลากร
- ชุดสื่อการสอนออนไลน์ในลักษณะคลิปวีดิโอ
ชุด
1
1 ✓ บัณฑิตวิทยาลัย ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 3.56 ✓ หัวข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
ร้อยละ
80
100 ✓ หัวข้อ คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Relevant vocabulary of each Unit)
- ร้อยละของผู้สอบผ่านการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม
หัวข้อ เนื้อหา (Functional language)
หัวข้อ การฝึกด้วยตนเอง (Practice)
หัวข้อ แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)
โดยผู้เข้าร่วมโครงการสอบผ่านการทดสอบหลังฝึกอบรมทั้งหมด การจัด
โครงการนี้ทาให้ได้สื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ เพื่อสนับสนุน
การอบรมภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และเป็นการพัฒนาคอร์สฝึกอบรมสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานเครื่องวัด
เนื้อสัมผัสอาหาร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คน
20
คะแนนเฉลี่ย 3.51

11
4.77

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อม
สาหรับโรงงานต้นแบบและกระบวนการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพ
(รูปแบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 11 คน
× และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.77
✓

- การประสานงาน
คณะศิลปศาสตร์
ด้านข้อมูล รวมทั้งการ ประยุกต์
ติดตาม ทาได้ยากมาก
เนื่องจากบุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้ต้องปิดหน่วยงาน
และไม่สามารถเข้าไป
หารือที่บัณฑิตวิทยาลัยได้

-

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) สาหรับใช้เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง เปิดมุมมอง
- โครงการบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เรื่อง เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤต
หลังวิกฤต COVID-19
COVID-19 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 580 คน
ตัวชี้วัดโครงการ
(On Site จานวน 217 คน ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80 89.23 ✓ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม มจพ. และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webinar Zoom
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.60 ✓ จานวน 363 คน) จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 650 คน คิดเป็นร้อยละ 89.23
ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงผลกระทบของวิกฤตการณ์แพร่ระบาด COVID-19
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาคณะ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนสื่อ

สื่อ

2

2

- ดาเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาคณะ
ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 14 ส.ค. 64 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้
✓ 1. กิจกรรมจัดทารายงานประจาปี (Annual Report)
2. กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน
โดยได้ผลิตสื่อ จานวน 2 สื่อ ได้แก่ รายงานประจาปีและแผ่นประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

ตั้งไว้ 180,000
ใช้จริง 38,696

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนงานและวิทยาเขตในการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการที่ยั่งยืน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้า ระดับ 1
- ขอเลื่อนไปดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งไว้ 225,000
(หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูสอนกีฬาว่ายน้า
ใช้จริง
(-)
(บริการวิชาการงานการค้า)
ระดับพื้นฐาน) Swimming Instructor
Course level 1 (Diploma course
seimming instructor)
ตัวชี้วัดโครงการ
×
- ร้อยละของจานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
×
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการที่ยั่งยืน
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม
โครงการ “หลักสูตรนวัตกรรมยกระดับดิจิทัล
- ดาเนินการจัดโครงการ “หลักสูตรนวัตกรรมยกระดับดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน
ตั้งไว้ 1,800,000
ทรานฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม”
ในอุตสาหกรรม (Innovation Elevating Industrial Digital Transformation)”
ใช้จริง 1,648,288.76
ตัวชี้วัดโครงการ
ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ (Non Degree) ในรูปแบบออนไลน์
- จานวนผู้เรียน
คน
40
47 ✓ ผ่านระบบ Application Zoom ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ
- ร้อยละการเข้าเรียนของผู้เรียน
ร้อยละ > 80 > 80 ✓ ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. - 27 ส.ค. 64 โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรม

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โครงการ “หลักสูตรนวัตกรรมยกระดับดิจิทัล
ทรานฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม”
- ต่อ -

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

จานวน 8 โมดูล ดังนี้
โมดูล 1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
โมดูล 2 การสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Generation)
โมดูล 3 การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (industrial Design)
โมดูล 4 การผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing)
โมดูล 5 ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Smart Control System)
โมดูล 6 โครงสร้างต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรม (Cost Structure for
Innovation)
โมดูล 7 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Efective Communication)
โมดูล 8 กรณีศึกษา (Case Study)
ทาให้ได้บัณฑิตพันธุ์ใหม่และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้มีทักษะ
มีสมรรถนะและศักยภาพสูง มีสมรรถนะในการปรับตัวและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานที่หลากหลายได้ เป็นการตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
สู่ New S-Curve โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 47 คน ได้รับประกาศนียบัตร
ครบทุกคน (ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)

กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

- คณะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาการ
ศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย กับ บริษัท เฟสโต้ จากัด เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64
มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม
MOU
(เซ็นใหม่)

1

1

✓

และเทคโนโลยี

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก
โครงการการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง การจัด
- ดาเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 ผ่านระบบ Online Meeting
การเรียนการสอนพลศึกษา สุขศึกษา ในยุค
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรทางพลศึกษาและสุขศึกษาของ
online normal
หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ จานวน 60 คน
ตัวชี้วัดโครงการ
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
100 ✓ ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.54 ✓ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้พัฒนา
องค์กรของตน โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน รหัสวิชา 0803035XX
กลุ่มรายวิชากีฬาและนันทนาการ
- หัวข้อการเสวนา มีดังนี้
หัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา สุขศึกษาและลูกเสือออนไลน์
หัวข้อ สอนปฏิบัติอย่างไร เมื่อผู้สอนกับผู้เรียนต้องอยู่ไกลกัน
หัวข้อ เมื่อผู้เรียนไม่พร้อม ครูผู้สอนควรทาอย่างไร
หัวข้อ จัดห้องเรียนอย่างไรให้ไม่รู้สึกห่างไกลผู้เรียน

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ปัญหาการจัดการเรียน คณะศิลปศาสตร์
การสอนรายวิชาปฏิบัติ ประยุกต์
ในระบบออนไลน์เป็น
ปัญหาใหม่และยังไม่เคยมี
แนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่แน่นอนและ
ได้รับการยอมรับ จึงเป็น
สิ่งที่อาจารย์ในกลุ่ม
พลศึกษาใช้ประสบการณ์
ในการถ่ายทอดความรู้
และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรการเรียนการสอนได้
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
โครงการการฝึกอบรมสาหรับผู้กาหนดนโยบาย
- ดาเนินการร่วมกับสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้า
สิ่งแวดล้อม (The Cooperative Research Centre for Water Sensitive
ครั้งที่ 1 : การฝึกอบรมพื้นฐานสาหรับผู้มีส่วน
Cities (CRCWSC) และ International Centre for Environmental
เกี่ยวข้องในระดับชาติ
Management (ICEM)) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Australian
st
Water Partnership (AWP) ดาเนินการระหว่างวันที่ 8 - 9 ก.พ. 64
(1 Training for policy makers, planners
and water professionals: Foundational
ผ่านโปรแกรม Zoom ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารนโยบาย
training for national stakeholders)
นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ
ภูมิอากาศ จานวน 56 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 186.67
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80 186.67 ✓ ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์เชิง
คน
30
- จานวนผู้บริหารนโยบาย นักวางแผน
43 ✓ เศรษฐศาสตร์เพื่อเลือกใช้แนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้าท่วม
และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้าและการ
(5 หน่วยงาน) (13 หน่วยงาน)
ในเขตเมือง (Nature-based solution: NbS) รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และประสบการณ์จาการใช้ NbS ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อนามาขยายผลประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป และทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการน้าท่วมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความรู้และ
เครื่องมือที่จาเป็นในการระบุและประเมินผลประโยชน์และต้นทุนในการ
ใช้แนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้าท่วมในเขตเมือง (NbS) ซึ่งจะ
ทาให้เกิดการประยุกต์ใช้ NbS อย่างกว้างขวาง และปรับปรุงการบริหารจัดการ
น้าท่วมในเขตเมืองอย่างยั่งยืน
- มีหัวข้อในการฝึกอบรม ดังนี้
* หัวข้อ "การใช้แนวทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์หลากหลายต่อการ
บริหารจัดการน้า (Multi-functional water infrastructure using Nature

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

based Soution delivering multiple benefits) : ประสบการณ์ต่างประเทศ
และโอกาสในการประยุกต์ใช้ในประเทศ"
* หัวข้อ "การสนับสนุนริเริ่มแนวทาง Nature-based มาใช้ในประเทศไทย
โดยโครงการ"
* หัวข้อ "การวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุน สาหรับผู้กาหนดนโยบายและ
นักวางแผน"
* หัวข้อ "กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Nature-based solutions สาหรับ
การบริหารจัดการน้าและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย"
* หัวข้อ "ตัวอย่างการศึกษาแนวทางธรรมชาติในต่างประเทศ : ภาพ-วีดีทัศน์
การสารวจบึงประดิษฐ์ (Wetland) ในเมลเบิร์นออสเตรเลีย"
* หัวข้อ "ระดมสมองแลกเปลี่ยนเชิงลึกกรณีศึกษา (กรณีศึกษาที่ 1
ย่านธุรกิจสุขุมวิทและสวนสาธารณะเบญจกิตติ)"
* หัวข้อ "ระดมสมองแลกเปลี่ยนเชิงลึกกรณีศึกษา (กรณีศึกษาที่ 2
ย่านศูนย์การธุรกิจการค้าเมืองระยอง)"
* หัวข้อ "การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ ในการ
ประเมินมูลค่าการใช้ Nature-based"
- บูรณาการกับการเรียนการสอน รหัสวิชา 080203905 วิชาเศรษฐศาสตร์
ในชีวิตประจาวัน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
- บูรณาการกับงานวิจัย ระบุโครงการวิจัย เรื่อง Valuing the Benefits
of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management
in Asia คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

400
1

การบรรลุ (✓/×)

คน
ฉบับ

เป้าหมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

โครงการสารวจความเห็นและความต้องการ
ศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (The Opinion and
Demand Survey for Graduate Program
in Applied Economics)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาและ/หรือ non-degree
- เอกสารข้อมูลอ้างอิงสาหรับพัฒนาหลักการ
เพื่อขอเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนฯ 13

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

412
1

- ดาเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. 64 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป บุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท ที่ต้องการศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
โดยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 412 คน เพื่อเป็นการสารวจความต้องการศึกษาต่อ
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ non-degree ทางด้านเศรษฐศาสตร์
เชิงประยุกต์ และสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในการทางาน
✓ ในปัจจุบัน
✓

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

20,000
20,000

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

-

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืนโดยการปลูกจิตสานึกรักองค์กร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ์ 4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทางานบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ในสานักงาน (English for Office Use
Training)
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

160
4.38

- ดาเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 11, 13, 18, 20, 25, 27 พ.ค. 64
และวันที่ 1 - 2, 8, 10 มิ.ย. 64 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคคลภายนอก จานวน 10 คน
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พ.มหาวิทยาลัย) จานวน 6 คน
✓ รวมทั้งสิ้น 16 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 160
✓ เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ในสานักงานคณบดี และเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตั้งไว้ 25,000
ใช้จริง 22,500
งบบริการวิชาการ
(ค่าลงทะเบียน)

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจิตสานึกการรักองค์กร
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ดาเนินการจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทานุบารุงพระพุทธศาสนา
ตั้งไว้ 10,000
ตัวชี้วัดโครงการ
ณ วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 - 20 ส.ค. 64 มีบุคลากร
ใช้จริง 10,000
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80 93.02 ✓ สนใจร่วมถวายปัจจัย จานวน 40 คน จากบุคลากรทั้งหมด 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.02 ทาให้บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมทางพระพุทศาสนา โดยการร่วมถวายปัจจัย
เพื่อก่อสร้างขยายศาลาการเปรียญในการทากิจกรรม/บาเพ็ญกุศลทางศาสนา
โครงการแสดงความยินดีแด่บัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

- ดาเนินการจัดโครงการแสดงความยินดีแด่บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พ.ย. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 ทาให้คณาจารย์และบัณฑิตได้ร่วม
90.90 ✓ แสดงความยินดีและเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความผูกพันระหว่างคณาจารย์
4.68 ✓ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เกิดเป็นเครือข่ายนักศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียน
และการทางานในอนาคตของนักศึกษาได้

- ดาเนินการจัดโครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 96 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 63
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 167 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 102 คน คิดเป็นร้อยละ 163.73
ร้อยละ
80 163.73 ✓ ผลการดาเนินงาน ทาให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมแสดงความยินดี
คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.55 ✓ แก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เกิดความภาคภูมิใจ
และเกิดเป็นเครือข่ายนักศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนและการทางาน
ในอนาคต

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

35,000
20,000

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ตั้งไว้
ใช้จริง

40,000
19,878

-

คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูเกียรตินักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ

ครั้ง

80

1

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

- ดาเนินการจัดโครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64 ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 301 คน
100.33 ✓ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 100.33

1

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

50,000
24,500

- ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สพอ. ปันน้าใจช่วยเหลือสังคมผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 โดยนาของใช้ที่จาเป็นและอาหาร ไปมอบให้กับมูลนิธิ
✓ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

และเทคโนโลยี

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization)
แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ. : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นพลเมือง
- มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรของสานักฯ
ในระบอบประชาธิปไตย
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัดโครงการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 08.30 - 11.30 น.
- จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
องค์ความรู้ 1
1 ✓ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ลานจอดรถหลังสหกรณ์ องค์ความรู้ที่ได้ คือ ข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นผ่านการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกคนดี มีความสามารถเข้ามา
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับ

องค์ความรู้

1

2

การบรรลุ (✓/×)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ขอยกเลิก/ไม่ได้ดาเนินการ

แผนฯ 12 ระยะกลางแผน มจพ.
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ภายใต้แผนฯ 12 ระยะกลางแผน)

ขอเลื่อนดาเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี/

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (นอก) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ

- ดาเนินการจัดโครงการอบรมออนไลน์ตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
หัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน” เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64
✓ มีผู้บริหารและบุคลากรของสานักฯ เข้าร่วมโครงการ จานวน 36 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 97.30 มีการแจกแบบประเมิน
ความพึงพอใจ จานวน 36 ชุด ได้รับแบบประเมินกลับมา จานวน 30 ชุด
ผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.44
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีองค์ความรู้ที่ได้รับ จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยคการแนะนาตัว (Making introductions)
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยคเกี่ยวกับการรับและการใช้โทรศัพท์
(Making and receiving phone calls)

แหล่งเงินงบประมาณ (บาท)
มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณ
งปม.แผ่นดิน
งปม.เงินรายได้
แหล่งอื่น
(ตั้งไว้/ใช้จริง)

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

ตั้งไว้
ใช้จริง

5,000
2,700

ไม่ใช้
งปม.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(ตั้งไว้/ใช้จริง)

-

สานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

จัดทำโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
ที่ปรึกษำ : นายธีระ ภักดีวานิช ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้จัดทำ : นางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
นางสาวจุฑามาศ พูลประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
อัดสำเนำ : กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
เย็บเล่ม/เข้ำปก : ศูนย์ผลิตตาราเรียน สานักงานอธิการบดี
พิมพ์ : จานวน 65 เล่ม

☺☺

