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แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ระยะ 20 ป ี
 
 

  มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
   (To guide KMUTNB towards professionalism regarding science, technology and innovation) 

 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

 

               1. ผลติบัณฑติที่พึงประสงค ์(To supply qualified graduates to the society)  
               2. วิจยัและพัฒนา (To encourage research and academic work)  
               3. บริการวชิาการแก่สังคม (To support public academic services)  
               4. ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (To maintain national arts and culture)  
 

 

พันธกิจ 
(Missions) 

 

                บัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น (Graduates with creativity and practicality) 
                  มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่วัตกรรม 
                     (KMUTNB : University of creative invention to innovation) 

 

 

อัตลักษณ์ 
(Identity) 
เอกลักษณ์ 

(Uniqueness) 
 

              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศกึษา (G1: Academic Excellence)  
              ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรม และนวัตกรรม  
                                 (G2: Research, Invention & Innovation Excellence)  
              ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบรกิารวชิาการ (G3: Academic Service Excellence)  
              ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (G4: Management Excellence) 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Issues) 

 



ค ำน ำ 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นการขยายกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ได้ขยายออกไปอีก 1 ปี (สิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2565) เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลา 5 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ท าให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จึงขยับระยะเวลาของแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลัย จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาในปี พ.ศ. 2564 เป็น
ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งแผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงกรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วนงานพิจารณาเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน เพ่ือร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อ 1 กลยุทธ์ กรณีโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องในหลายกลยุทธ์ให้ส่วนงานพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องมากที่สุดเพียงกลยุทธ์เดียว 
โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น
กรอบทิศทางในการด าเนินงานของส่วนงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าความ
เชื่อมโยงของแผนในระดับต่างๆ ที่มีความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกันระหว่างแผนฯ 12 ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว เพ่ือแสดงให้เห็น
เป้าหมายในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแผนปฏิบัติการจะปรากฎข้อมูลรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม เพียง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
โดยในปีงบประมาณนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือด าเนินการตามแผนงานบูรณาการ 
เหมือนเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ กองแผนงานจะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 2 ครั้งต่อปี 
ได้แก่ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
ตามล าดับต่อไป 

กองแผนงาน ขอขอบคุณทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าข้อมูลและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 

 
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรประเมินผล  

กองแผนงำน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มจพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส าหรับปีงบประมาณนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือด าเนินการตามแผนงานบูรณาการ 
เหมือนเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารแผนปฏิบัติการจึงปรากฎข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
เพียง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ทั้งนี้ก าหนดให้แต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมส าคัญของส่วนงาน 
ไม่เกิน 2 โครงการ/กิจกรรมเท่านั้น และในกรณีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับหลายกลยุทธ์ ให้ส่วนงาน
พิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องมากที่สุดเพียงกลยุทธ์เดียว เมื่อพิจารณาข้อมูลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ดังกล่าว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้กับส่วนงาน/หน่วยงานภายใน ส าหรับด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทั้งในลักษณะงานประจ าและงานพัฒนา 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท เพ่ือให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

 ส าหรับโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พบว่า ส่วนงานได้ร่วมก าหนดแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามขีดความสามารถ ศักยภาพและความพร้อม โดยก าหนด
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แหล่งเงิน และผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น จ านวนทั้งสิ้น 469 
โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด จ านวน 171 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 36.46 รองลงมาได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) และยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) ซึ่งมีจ านวน 
140, 88, และ 70 โครงการ/กิจกรรม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ตามแผนฯ 12 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีจ านวน 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนา
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือการเทียบโอนทั้งรายวิชาและประสบการณ์ ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) 

 เมื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับใช้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ส่วนงานตั้ง
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบด้วย (1) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร จ านวนทั้งสิ้น 
69,351,770 บาท จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 5,692,600 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 
63,659,170 บาท (2) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.), ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน .), เงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ฯลฯ จ านวน 60,233,700 บาท และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 



154 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ มีส่วนงานยังไม่สามารถระบุจ านวนงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกในเรื่องทุนวิจัยของบุคลากร 

โดยสรุป โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนอง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 539 โครงการ วงเงินประมาณทั้งสิ้น 205,964,570 บาท 
สามารถจ าแนกโครงการ/กิจกรรม ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 70 
โครงการ/กิจกรรม (ไม่นับรวมโครงการอ่ืนๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในส่วนที่ไม่มีตัวชี้วัดโครงการ) 

ส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน จ านวน 469 โครงการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการ
ศึกษาแบบปริญญา (Degree) และ
ประกาศนียบัตร (Non-Degree)   
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

กลยุทธ์ที่ 
1. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณาการเทคนิคการสอนแบบต่างๆ     
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชน      
และเกิดการบูรณาการการเรียนรู้คู่กับการท างานในรูปแบบต่างๆ 

3. เพ่ิมจ านวนหลักสูตรที่มีการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ จัดโครงการ
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษาและทักษะด้านอ่ืนๆ            
ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นสากล 

4. พัฒนาหลักสูตรทั้งแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร 
(Non-Degree) ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ 

6. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 

7. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรม
นักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)   
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ความเป็นสากล 
(Internationalization) การบริหารการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี 
(Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต         
(Soft Skills) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) และ   
ความเป็นสากล (Internationalization) 
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9. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานให้ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน า
ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา (Outcome 
Based Education) และมีทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 

10. ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ 

11. ส่งเสริมให้ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง  
มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ 

12. พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ โดยมี 
ความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

13. พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือการเทียบโอน  
ทั้งรายวิชาและประสบการณ์ 

14. ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์   
ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, 
Invention & Innovation Excellence) 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ที ่
1. ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการและสิทธิบัตร 

2. ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และสิทธิบัตร 

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. พัฒนาระบบการจัดการและบริหารภาระงานสนับสนุนงานวิจัยและ
บุคลากรเพ่ือให้การวิจัยด าเนินได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 

5. ส่งเสริมการท างานร่วมกันของกลุ่มอาจารย์ในงานวิจัยเพ่ือสร้างโอกาส
ในการได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

6. ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ตอบสนองการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ 

7. ส่งเสริมระเบยีบและการจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พ่ึงพาตนเอง
ด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของ
ค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูป
มูลค่า (In Kind) จากงานบริการ
วิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ 
(Ecosystem) การบริการวิชาการ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มี
ภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับ
ความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที ่
1. ส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ในด้านการบริการวิชาการ 

2. ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรและ     
ความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ส าหรับงานบริการวิชาการ 

3. พัฒนาโครงสร้างการบริหารบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการ 

4. พัฒนาแนวปฏิบัติภายในของมหาวิทยาลัยให้เอ้ือต่องานบริการ
วิชาการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ 

5. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยัง
หลักสูตรการเรียนการสอนได้ 

6. สร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) และภาพลักษณ์
องค์กร (Corporate Image) ส าหรับใช้เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการ 

7. ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับงานบริการ
วิชาการอย่างยั่งยืนโดยการปลูกจิตส านึกรักองค์กร 

9. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนงานและวิทยาเขตในการ
บริการวิชาการ 

10. ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และสังคมเพ่ือตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนา
บุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ 
(SMART People) 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 
University) 
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการพัฒนา      
ที่ยั่งยืน 

 

กลยุทธ์ที ่
1. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ บริหารจัดการ      
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจิตส านึก   
การรักองค์กร 

3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน    
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม 

5. สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินการคลัง โดยอาศัย
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นฐาน และบริหารสินทรัพย์
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

7. สร้างต้นแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

8. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

9. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 

10. สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนฯ 12 มจพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความเช่ือมโยงของแผนในระดับต่างๆ



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนฯ 12 มจพ. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความมั่นคง 
2. การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง 

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. การสร้าง
โอกาสและ 

ความเสมอภาค
ทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ 

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ท่ีเสนอทางเลือกและแก้ปัญหา 

เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. เสริมสรา้งสมรรถนะหลกัของอดุมศกึษาไทย    
ใหเ้ป็นแหลง่พฒันาตอ่ยอดความสามารถในการ   
ใชค้วามรู ้สรา้งผลงานวิจยั คน้หาค  าตอบท่ีจะ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นการแกปั้ญหาและพฒันา
เศรษฐกิจ ทัง้ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 

4. อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและ 

น าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกบัภาคเอกชน

และท้องถ่ิน 

1. อุดมศึกษาเป็นแหล่งพฒันาก าลังคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสร้างความรู้ และทกัษะทางอาชีพให้พรอ้มรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
3. เสรมิสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทย        
ให้เป็นแหลง่พัฒนาตอ่ยอดความสามารถในการ       
ใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบทีจ่ะ   
น าไปใช้ประโยชน์ในการแกป้ัญหาและพัฒนา 
เศรษฐกจิ ทั้งระดับทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
4. อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและ   

น าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกบัภาคเอกชน

และท้องถ่ิน 

5. ปรับปรงุระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสทิธิผล และมรีะบบ
การก ากบัดูแลทีร่ับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
6. ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ   

การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม

รายงานผลทีม่ีประสทิธิภาพ 

มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ 
มจพ. ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580)  

1. ความเป็นเลิศด้านการจัด
การศึกษา (Academic 

Excellence) 

4. ความเป็นเลิศด้านการจัดการ 
(Management Excellence) 

2. ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและ

นวัตกรรม (Research, 
Invention and Innovation 

Excellence) 

3. ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการ (Academic Service 

Excellence) 

แผนฯ 12 มจพ. 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

             กลยุทธ์ 1   กลยุทธ์ 6 
             กลยุทธ์ 2   กลยุทธ์ 7 
             กลยุทธ์ 3   กลยุทธ์ 8 
             กลยุทธ์ 4   กลยุทธ์ 9 
             กลยุทธ์ 5   กลยุทธ์ 10 
 

4. ความเป็นเลิศด้านการจัดการ 
(Management Excellence) 

 กลยุทธ์ 1   กลยุทธ์ 5 
 กลยุทธ์ 2   กลยุทธ์ 6 
 กลยุทธ์ 3   กลยุทธ์ 7 
 กลยุทธ์ 4 

 กลยุทธ์ 1   กลยุทธ์ 6 
 กลยุทธ์ 2   กลยุทธ์ 7 
 กลยุทธ์ 3   กลยุทธ์ 8 
 กลยุทธ์ 4   กลยุทธ์ 9 
 กลยุทธ์ 5   กลยุทธ์ 10 
 
 

2. ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและ

นวัตกรรม (Research, 
Invention and Innovation 

Excellence) 

3. ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการ (Academic Service 

Excellence) 

1. ความเป็นเลิศด้านการจัด
การศึกษา (Academic 

Excellence) 

 กลยุทธ์ 1   กลยุทธ์ 8 
 กลยุทธ์ 2   กลยุทธ์ 9 
 กลยุทธ์ 3   กลยุทธ์ 10 
 กลยุทธ์ 4   กลยุทธ์ 11 
 กลยุทธ์ 5   กลยุทธ์ 12 
 กลยุทธ์ 6   กลยุทธ์ 13 
 กลยุทธ์ 7   กลยุทธ์ 14 
 



ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

วงเงินรวม

205,964,570 บาท

หมายเหตุ (1) วงเงินในโครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มจพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้ไม่เกิน 2 โครงการ ต่อ 1 กลยุทธ์

(2) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มี 2 โครงการ/กิจกรรม ท่ียังไม่สามารถระบุวงเงินได้

(3) กลยุทธ์ท่ีไม่มีโครงการ/กิจกรรม มารองรับ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 13 ซ่ึงอยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี 1

แผนภูมิแสดงวงเงินท่ีต้ังไว้ส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา 

(Academic Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและ

นวัตกรรม (Research, Invention & Innovation 

เป้าประสงค์ที่ 1.1
การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และ
ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์ที่ 1 - 14

เป้าประสงค์ที่ 2.1
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 2.3
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 - 7

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ

(Academic Service Excellence)

เป้าประสงค์ที่ 3.1
พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In 
Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2
มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการ                
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
เป้าประสงค์ที่ 3.3
เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับ  ความ
เชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 - 10

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความเป็นเลิศด้านการจัดการ

(Management Excellence)

เป้าประสงค์ที่ 4.1
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ        (SMART 
People)
เป้าประสงค์ที่ 4.2
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3
ระบบบริหารจัดการมปีระสทิธิภาพและรองรับ    การ
เปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ที่ 4.4
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิง่

กลยุทธ์ที่ 1 - 10

รวมท้ังสิ้น 21,516,500 บาท รวมท้ังสิ้น 75,707,900 บาท รวมท้ังสิ้น 6,798,690 บาท รวมท้ังสิ้น 101,941,480 บาท



ส่วนท่ี 1

สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย



โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วงเงินทั้งสิ้น 76,379,100 บาท 

 

ส ำหรับโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 สำมำรถจ ำแนกตำมส่วนงำน/หน่วยงำน ได้ดังนี ้

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 200,000 บำท ได้แก ่

• โครงกำรส่งเสริมและบ ำรุงรักษำ Center Lab 1 วงเงิน 200,000 บำท 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 2,500,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย วงเงิน  2,500,000 บำท 

ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ ำนวน 6 โครงกำร วงเงิน 3,925,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรสมทบกำรบริหำรงำนของส ำนักวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน  1,125,000 บำท 

• โครงกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย วงเงิน 900,000 บำท 

• โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรงำนวิจัย วงเงิน 200,000 บำท 

• โครงกำรยกระดับมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร มจพ. ตำมมำตรฐำน ESPReL วงเงิน 200,000 บำท 

• โครงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ วงเงิน 350,000 บำท 

• โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วงเงิน  1,150,000 บำท 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ประจ ำปี 2565 
(KMUTNB Innovation Award 2022) 

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 632,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำบันสหกิจศึกษำและพัฒนำ วงเงิน 632,000 บำท 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน 

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส : จ ำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 927,500 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรบริหำรสถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส วงเงิน  500,000 บำท 

• โครงกำรจ้ำงพนักงำนพิเศษ วงเงิน  427,500 บำท 

ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา : จ ำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 400,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรวำรสำรพัฒนำเทคนิคศึกษำ วงเงิน  200,000 บำท 

• โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและสื่อกำรเรียนกำรสอน วงเงิน  200,000 บำท 
แก่มูลนิธิพระดำบสเพื่อโดยเสด็จพระรำชกุศล 



กองกลาง : จ ำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 640,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรจัดพิมพ์สำรประดู่แดง 4 สี วงเงิน  100,000 บำท 

• โครงกำรผลิตสื่อและจัดท ำเอกสำรเพื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย วงเงิน  500,000 บำท 

• โครงกำรสื่อมวลชนสัมพันธ์เพ่ือกำรเผยแพร่ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย วงเงิน  40,000 บำท 

กองคลัง : จ ำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 721,200 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชำกำรคืน วงเงิน  400,000 บำท 

• โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน วงเงิน  321,200 บำท 

กองแผนงาน : จ ำนวน 6 โครงกำร วงเงิน 715,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนแต่ละส่วนงำนเพื่อกำรขับเคลื่อน วงเงิน  10,000 บำท 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

• โครงกำรจัดท ำหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2564 วงเงิน  270,000 บำท 

• โครงกำรจัดท ำหนังสือสำรสนเทศมหำวิทยำลัย วงเงิน  425,000 บำท 
- โครงกำรจัดท ำหนังสือ KMUTNB General Information 

Bulletin 2021 - 2022 
- โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อบัณฑิต 

รุ่นปีกำรศึกษำ 2563 
- โครงกำรจัดท ำหนังสือสำรสนเทศ มจพ. ปีกำรศึกษำ 2564 

• โครงกำรจัดพิมพ์หัวข่ำวสำรสนเทศ มจพ. วงเงิน  10,000 บำท 

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ : จ ำนวน 8 โครงกำร วงเงิน 2,171,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคล วงเงิน  1,571,000 บำท 

• โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร วงเงิน  75,000 บำท 

• โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชำชีพครู วงเงิน  150,000 บำท 

• โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรวิเครำะห์สมรรถนะวิชำชีพเฉพำะต ำแหน่ง วงเงิน  155,000 บำท 

• โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมำภิบำล วงเงิน  25,000 บำท 

• โครงกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
- โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร วงเงิน  17,000 บำท 

ปฏิบัติงำนจำกผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
- โครงกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วงเงิน  16,500 บำท 

เพ่ือให้นักศึกษำคิดเป็น ท ำเป็น 
- โครงกำรวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 วงเงิน  161,500 บำท 



กองกิจการนักศึกษา : จ ำนวน 10 โครงกำร วงเงิน 3,355,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรโลกทัศน์อำชีพ วงเงิน  70,000 บำท 

• โครงกำรกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ วงเงิน  214,800 บำท 
(ค่ำจ้ำงพนักงำนพิเศษ วุฒิปริญญำตรี) 

• โครงกำรบริหำรด้ำนกีฬำ (ค่ำจ้ำงพนักงำนพิเศษ) วงเงิน  429,600 บำท 

• โครงกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ช่ำงเทคนิค ประจ ำอำคำร 40 ปี มจพ. วงเงิน  240,200 บำท 

• โครงกำรเงินสมนำคุณอำจำรย์ที่ปรึกษำฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วงเงิน  230,000 บำท 
ประจ ำปี 2565 

• โครงกำรพัฒนำบัณฑิตในอุดมคติไทยตำมนโยบำยรัฐบำล วงเงิน  3,000 บำท 
(ค่ำบ ำรุงสมำชิกเครือข่ำย) 

• โครงกำรจ้ำงพนักงำนพิเศษเพ่ือดูแลสนำมกีฬำ วงเงิน  660,800 บำท 

• โครงกำรจ้ำงพนักงำนพิเศษที่มีสัญญำจ้ำง (ต่อเนื่อง) วงเงิน  1,409,400 บำท 

• โครงกำรประกำศคุณงำมควำมดีนักศึกษำ วงเงิน  48,000 บำท 

• โครงกำรประกวดพำนไหว้ครู วงเงิน  49,200 บำท 

กองบริการการศึกษา : จ ำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 2,150,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรคณะท ำงำนโครงกำรเปิดสอนนักศึกษำสมทบพิเศษ วงเงิน  1,000,000 บำท 

• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร วงเงิน 500,000 บำท 

• โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบงำนคอมพิวเตอร์เพ่ือบริกำรนักศึกษำ วงเงิน  650,000 บำท 

กองส่งเสริมวิชาการ : จ ำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 3,000,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วงเงิน  600,000 บำท 

• โครงกำรจัดท ำวำรสำร Applied Science and Engineering Progress วงเงิน  400,000 บำท 

• โครงกำรศึกษำและพัฒนำระบบสะเต็มเชิงนวัตกรรมในวิถีชีวิตใหม่ วงเงิน  2,000,000 บำท 
และกำรสร้ำงอำชีพ 

หน่วยตรวจสอบภายใน : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 151,900 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัย วงเงิน  151,900 บำท 

กองงานพัสดุ : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 775,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในงำนก่อสร้ำงของ มจพ.  วงเงิน 775,000 บำท 

 



ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 960,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ วงเงิน  960,000 บำท 

กองกฎหมาย : จ ำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 220,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำย วงเงิน  20,000 บำท 

• โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำย วงเงิน  200,000 บำท 

กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี : จ ำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 9,593,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วงเงิน  4,000,000 บำท 
วิทยำเขตปรำจีนบุรี 

• โครงกำรค่ำเช่ำรถโดยสำร รับ-ส่ง อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน วงเงิน  1,593,000 บำท 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตปรำจีนบุรี 

• โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด และค่ำจ้ำงเหมำดูแล วงเงิน  4,000,000 บำท 
รักษำควำมปลอดภัย มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี 

กองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 5,800,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดูแลรักษำควำมสะอำดและค่ำจ้ำงเหมำ วงเงิน  5,800,000 บำท 
ดูแลรักษำควำมปลอดภัย 

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ : จ ำนวน 4 โครงกำร วงเงิน 1,250,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วงเงิน  915,000 บำท 

• โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติกำร "English for your future" วงเงิน  169,000 บำท 

• โครงกำร KMUTNB Leadership Camp 2022 วงเงิน  40,000 บำท 

• โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร วงเงิน  126,000 บำท 
ไทย - นำนำชำติ KMUTNB staff mobility Program 

กองงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 4,000,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรบริหำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย วงเงิน  4,000,000 บำท 

สภาคณาจารย์และพนักงาน : จ ำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 697,200 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรพิมพ์จดหมำยข่ำวสำรสภำคณำจำรย์และพนักงำน วงเงิน  100,000 บำท 

• โครงกำรบริหำรสภำคณำจำรย์และพนักงำน มจพ. วงเงิน  497,200 บำท 

• โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น วงเงิน  100,000 บำท 



ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 3,000,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยำกรมนุษย์ วงเงิน  3,000,000 บำท 
เพ่ืออุตสำหกรรม  

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ : จ ำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 2,300,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรอำคำรนวมินทรรำชินี  วงเงิน  920,000 บำท 

• โครงกำรจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย อำคำรนวมินทรรำชินี วงเงิน  1,380,000 บำท 

ศูนย์ผลิตต าราเรียน : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 250,000 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำง วงเงิน  250,000 บำท 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

IAESTE Thailand : จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 854,700 บำท ได้แก่ 

• โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำนำนำชำติเพ่ือกำรฝึกงำนด้ำนเทคนิค วงเงิน  854,700 บำท 
ประจ ำประเทศไทย 

โครงการอ่ืนๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วงเงิน 25,190,600 บาท 

• โครงกำรตอบสนองตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยและ วงเงิน 2,000,000 บำท 
นโยบำยรัฐบำลในแผนฯ 13 

• ส ำรองสมทบหมวดค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับงบประมำณไม่เพียงพอ วงเงิน 19,025,100 บำท 
และโครงกำรจ ำเป็นเร่งด่วน 

• สมทบค่ำเช่ำทรัพย์สิน วงเงิน 1,365,500 บำท 

• โครงกำรบริหำรอุทยำนเทคโนโลยี วงเงิน 2,000,000 บำท 

• โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำนักศึกษำต่ำงชำติ วงเงิน  500,000 บำท 
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพฯ 

• โครงกำรสนับสนุนกำรสอนภำษำท่ีสำม วงเงิน  300,000 บำท 

 
 

 
 

 
 

 



โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน

สรุปข้อมูลจ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ จ าแนกตามส่วนงาน

สรุปงบประมาณท่ีต้ังไว้ส าหรับใช้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ จ าแนกตามแหล่งเงิน

ส่วนท่ี 2
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 6 5 11 5 12 6 10 18 17 3 5 9 6 4 12 5 0 0 3 2 0 0 1 0 0 140

ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (ซ ้า1)

(Academic Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 6 4 6 6 5 3 5 5 2 2 1 2 4 2 4 1 4 0 0 0 7 0 1 0 0 70

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์

ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research,

Invention and Innovation Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 8 3 5 2 3 5 5 7 3 2 1 1 6 0 2 5 2 0 3 8 0 3 7 7 0 88

ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (ซ ้า1) (ซ ้า2)

(Academic Service Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 11 7 5 7 7 13 5 16 5 1 2 5 7 5 8 8 6 6 11 4 10 3 4 5 10 171

ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (ซ ้า1)

(Management Excellence)

รวมท้ังส้ิน 31 19 27 20 27 27 25 46 27 8 9 17 23 11 26 19 12 6 17 14 17 6 13 12 10 469

หมายเหตุ : * โครงการ/กิจกรรมเดียวกัน สามารถใส่ในกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันได้ เฉพาะกรณีท่ีมีตัวช้ีวัดคนละตัว  แต่จะนับโครงการแค่ 1 ครั งเท่านั น เช่น โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น

ยุทธศาสตร์

รายช่ือส่วนงาน

รว
มทั้

งสิ้
น

ตารางสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มจพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์จ าแนกตามส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย



ยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแหล่งอ่ืน ไม่ใช้งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (จ านวนโครงการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 2,750,000 12,376,800 43,700 43 โครงการ

ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา

(Academic Excellence)

(จ านวน 140 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : - 23,337,900 47,370,000 20 โครงการ

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์

ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม

(Research, Invention and 

Innovation Excellence)

(จ านวน 70 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 795,100 2,683,590 720,000 45 โครงการ

ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ

(Academic Service Excellence)

(จ านวน 88 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 2,147,500 25,260,880 12,100,000 46 โครงการ

ความเป็นเลิศด้านการจัดการ

(Management Excellence)

(จ านวน 171 โครงการ)

รวมท้ังส้ิน 469 โครงการ 5,692,600 63,659,170 60,233,700 154 โครงการ

หมายเหตุ : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีโครงการ/กิจกรรม ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ท่ียังไม่สามารถระบุจ านวนงบประมาณ

(งบประมาณจากแหล่งอ่ืน) ท่ีต้ังไว้ส าหรับใช้ในการด าเนินงานได้ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม

สรุปงบประมาณท่ีต้ังไว้ส าหรับใช้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน

ในแต่ละยุทธศาสตร์ จ าแนกตามแหล่งเงิน

มหาวิทยาลัยจัดสรร



    1) โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    2) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จ าแนกตาม : ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ส่วนท่ี 1

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์ โครงการ KMUTNB Leadership Camp 2022 40,000 ศูนย์ความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ตัวช้ีวัดโครงการ นานาชาติ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไทย - นานาชาติ 126,000 ศูนย์ความร่วมมือ

KMUTNB staff mobility Program นานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝึกงานด้านเทคนิคประจ า 854,700 IAESTE Thailand

ประเทศไทย

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ ประจ าปี 2565 350 คน

 - จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านการคัดเลือกรับทุนฝึกงาน ประจ าปี 2565 60 คน

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 500,000

และเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้

และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการอ่ืนๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้

และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู 150,000 กองบริหารและจัดการ

ด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดโครงการ ทรัพยากรมนุษย์

(21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา  - ร้อยละของจ านวนผู้ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 85

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กองบริหารและจัดการ

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจาก 17,000 ทรัพยากรมนุษย์

ผู้เกษียณอายุราชการ

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.50

 โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษา 16,500

คิดเป็น ท าเป็น

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.50

โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ วุฒิปริญญาตรี) 214,800 กองกิจการนักศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนพนักงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติงาน 1 คน

 - ร้อยละของผลการประเมิน ร้อยละ 85

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้

และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพ โครงการบริหารด้านกีฬา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ) 429,600 กองกิจการนักศึกษา

ด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดโครงการ

(21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  - จ านวนบุคลากรท่ีให้บริการ 2 คน

ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค ประจ าอาคาร 40 ปี มจพ. 240,200 กองกิจการนักศึกษา

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนพนักงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติงาน 1 คน

โครงการเงินสมนาคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2565 230,000 กองกิจการนักศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษา 72 คน

 - จ านวนชมรมท่ีนักศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมได้ 60 ชมรม

โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพ่ือดูแลสนามกีฬา 660,800 กองกิจการนักศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนบุคลากรส าหรับให้บริการ (นักวิชาการศึกษา, นายช่างเทคนิค, 3 คน

พนักงานสถานท่ี)

โครงการจ้างพนักงานพิเศษท่ีมีสัญญาจ้าง (ต่อเน่ือง) 1,409,400 กองกิจการนักศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนพนักงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี 6 คน

 - จ านวนพนักงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติงาน ระดับ ป.วส. 1 คน

โครงการด าเนินการด้านต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 915,000 ศูนย์ความร่วมมือ

ตัวช้ีวัดโครงการ นานาชาติ

 - จ านวนแขกชาวต่างประเทศท้ังในรูปแบบปกติและออนไลน์ 10 คน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ "English for your future" 169,000 ศูนย์ความร่วมมือ

ด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดโครงการ นานาชาติ

(21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 - ต่อ -

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี โครงการโลกทัศน์อาชีพ 70,000 กองกิจการนักศึกษา

(Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต ตัวช้ีวัดโครงการ

(Soft Skills) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)  - จ านวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรท่ีฟังบรรยายและศึกษาดูงาน 36 คน

และความเป็นสากล (Internationalization)  - จ านวนหนังสือ "โลกทัศน์อาชีพ" ท่ีแจกให้แก่นักศึกษา 1,430 เล่ม

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตามนโยบายรัฐบาล (ค่าบ ารุงสมาชิกเครือข่าย) 3,000 กองกิจการนักศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเครือข่ายบัณฑิต 5 มหาวิทยาลัย

โครงการอ่ืนๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

300,000

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้

และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

โครงการสนับสนุนการสอนภาษาท่ีสาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย 2,500,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร ตัวช้ีวัดโครงการ วิศวกรรมศาสตร์

 - จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล 30 คน นานาชาติสิรินธร

และมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับนานาชาติ ไทย - เยอรมัน

 - จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ี 30 ผลงาน

ยอมรับโดยเป็นผลงานจากอาจารย์ใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี)

 - มูลค่างานวิจัยและบริการวิชาการ 30 ล้านบาท

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ช่ือเสียงด้านงานวิจัยและ โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 1,150,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง พระนครเหนือ ประจ าปี 2565 (KMUTNB Innovation Award 2022) (เร่ิม ส.ค. 64) และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์  ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน

 - จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน

 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 200 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและ

ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ช่ือเสียงด้านงานวิจัยและ โครงการจัดท าวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 600,000 กองส่งเสริมวิชาการ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตัวช้ีวัดโครงการ

 - ต่อ -  - จ านวนการจัดท าวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 ฉบับ/ต่อปี

โครงการจัดท าวารสาร Applied Science and Engineering Progress 400,000 กองส่งเสริมวิชาการ

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนการจัดท าวารสารวิชาการ Applied Science and Engineering 4 ฉบับ/ต่อปี

Progress

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการจัดการและบริหารภาระงาน โครงการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 350,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

สนับสนุนงานวิจัยและบุคลากรเพ่ือให้การวิจัยด าเนินได้อย่าง ตัวช้ีวัดโครงการ และเทคโนโลยี

คล่องตัวมากข้ึน  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลความเช่ียวชาญ โครงการส่งเสริมและบ ารุงรักษา Center Lab 1 200,000 คณะวิทยาศาสตร์

ของบุคลากรและความพร้อมด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ี ตัวช้ีวัดโครงการ ประยุกต์

ส าหรับงานบริการวิชาการ  - ระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการศูนย์เคร่ืองมือ ระดับ 4

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและ

ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 200,000 ส านักพัฒนาเทคนิค

และภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ส าหรับใช้เพ่ือ ตัวช้ีวัดโครงการ ศึกษา

ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ  - จ านวนการจัดท าต้นฉบับ 4 ฉบับ

 - จ านวนเล่มในการเผยแพร่ 300 เล่ม

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและส่ือการเรียนการสอนเแก่มูลนิธิ 200,000 ส านักพัฒนาเทคนิค

เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พระดาบสเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล ศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนการจัดท าส่ือการสอน

   * ออกแบบและสร้างส่ือชุดสาธิต 2 ชุด

   * จ านวนเอกสารประกอบการสอน 10 เร่ือง

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสะเต็มเชิงนวัตกรรมในวิถีชีวิตใหม่และการ 2,000,000 กองส่งเสริมวิชาการ

เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างอาชีพ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนหุ่นยนต์ต้นแบบแต่ละช่วงช้ัน 60 ตัว

 - จ านวนชุดส่ือการเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะด้วยอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง 2 ชุด

 - จ านวนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ 16 ชุด

 - จ านวนชุดฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ 10 ชุด

 - จ านวนแพลตฟอร์ม 1 ชุด

 - จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 300 คน

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้ารับการอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.51

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ โครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มจพ. ตามมาตรฐาน ESPReL 200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

บริหารจัดการและการจัดการส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวัดโครงการ และเทคโนโลยี

 - ร้อยละของจ านวนห้องปฏิบัติการวิจัย มจพ. ท่ีผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐาน ร้อยละ 20

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นตามระดับมาตรฐานสากลของ วช.

 - ร้อยละของจ านวนห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีลงทะเบียนและ ร้อยละ 80

ด าเนินการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 25,000 กองบริหารและจัดการ

และจิตส านึกการรักองค์กร ตัวช้ีวัดโครงการ ทรัพยากรมนุษย์

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา 48,000 กองกิจการนักศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนนักศึกษาท่ีประกอบคุณงามความดี 20 คน

โครงการประกวดพานไหว้ครู 49,200 กองกิจการนักศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีความต้ังใจประดิษฐ์พาน 50 คน

 - จ านวนพานท่ีส่งเข้าประกวด 25 พาน

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย 200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ตัวช้ีวัดโครงการ และเทคโนโลยี

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  - จ านวนโครงการท่ีได้รับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย 1 โครงการ

 - ระยะเวลาท่ีระบบสารสนเทศได้รับการบ ารุงรักษาแก้ไขปัญหา 9 เดือน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ โครงการบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการนักศึกษา 650,000 กองบริการการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ตัวช้ีวัดโครงการ

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  - จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการบริการ 28,000 คน

 - ต่อ -  - จ านวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 300 คน

กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน โครงการขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชาการคืน 400,000 กองคลัง

การคลัง โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตัวช้ีวัดโครงการ

เป็นฐานและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  - ร้อยละของการช าระเงินคืนให้นักศึกษาท่ีปิดกระบวนวิชาและลงทะเบียนซ้ าซ้อน ร้อยละ 100

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 321,200 กองคลัง

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินในการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ร้อยละ 100

โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางกฎหมาย 20,000 กองกฎหมาย

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 80

กับการด าเนินคดีทางศาลหรืออัยการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน โครงการค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างของ มจพ. 775,000 กองงานพัสดุ

การคลัง โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตัวช้ีวัดโครงการ

เป็นฐานและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  - ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติหน้าท่ีครบตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีวัสดุ ร้อยละ 100

 - ต่อ - อุปกรณ์ในการด าเนินงานครบถ้วนเพียงพอแก่การใช้งาน

 - ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานท าหน้าท่ีด้วยความต้ังใจและเอาใจใส่ในหน้าท่ีท่ีได้รับ ร้อยละ 100

มอบหมาย มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักวิชาการ

โครงการอ่ืนๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

1,365,500

19,025,100

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย 200,000 กองกฎหมาย

และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดโครงการ

 - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ ร้อยละ 80

ในการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (ส าหรับค่าเบ้ียประชุมและ

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมและค่าเล้ียงรับรอง) ท่ีกองกฎหมายรับผิดชอบด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

สมทบค่าเช่าทรัพย์สิน

ส ารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายท่ีได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและโครงการจ าเป็นเร่งด่วน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก โครงการจัดพิมพ์สารประดู่แดง 4 สี 100,000 กองกลาง

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนคร้ังท่ีจัดพิมพ์เป็นไปตามแผน 4 คร้ัง

โครงการผลิตส่ือและจัดท าเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 500,000 กองกลาง

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนคร้ังท่ีผลิตส่ือเอกสารและจัดท าเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เป็นไป 10 คร้ัง

ตามแผนท่ีวางไว้

 - คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ดีมาก

โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 40,000 กองกลาง

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของส่ือมวลชนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย คะแนนเฉล่ีย 4.51

 - จ านวนคร้ังท่ีส่ือมวลชนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงาน 40 คร้ัง

อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย (สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากส่ือมวลชน)

โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2564 270,000 กองแผนงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนา 600 เล่ม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ในประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ด้าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัย 425,000 กองแผนงาน

 - ต่อ - (1) โครงการจัดท าหนังสือ KMUTNB General Information Bulletin

2021 - 2022

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ 700 เล่ม

(2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - ร้อยละของนายจ้างท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บังคับบัญชาในฐานะท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 20

รุ่นปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถามกลับมาในแต่ละระดับการศึกษา

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉล่ีย 4.00

(3) โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศ มจพ. ปีการศึกษา 2564

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนเอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศพ้ืนฐานท่ีส าคัญ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย 600 เล่ม

ปีการศึกษา 2564

โครงการจัดพิมพ์หัวข่าวสารสนเทศ มจพ. 10,000 กองแผนงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์ (รายเดือน) 12 คร้ัง

 - จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ (รายเดือน) 500 ฉบับ

โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และพนักงาน 100,000 สภาคณาจารย์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ พนักงาน

 - จ านวนคร้ังในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 2 คร้ัง

 - จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีปรากฏหลักฐานชัดเจน อ้างอิงได้ 800 เล่ม



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีและพนักงานรักษาความปลอดภัย 900,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงการ และเทคโนโลยี

 - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ร้อยละ 70

โครงการสมทบการบริหารงานของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,125,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงการ และเทคโนโลยี

 - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ร้อยละ 90

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ือ 632,000 สถาบันสหกิจศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน และพัฒนาส่ือ

ตัวช้ีวัดโครงการ อิเล็กทรอนิกส์

 - จ านวนโครงการ 1 โครงการ ไทย - เยอรมัน

โครงการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝร่ังเศส 500,000 สถาบันนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดโครงการ เทคโนโลยี

 - จ านวนโครงการต่อส่วนงานท่ีส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของบุคลากร 1 โครงการ ไทย - ฝร่ังเศส

 - จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา 5 โครงการ

 - จ านวนทุนวิจัยท่ีสนับสนุนให้แก่บุคลากรสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี 2 ทุน

ไทย - ฝร่ังเศส

 - จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกจากการ 10 โครงการ

ประชาสัมพันธ์และการตลาด

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการจ้างพนักงานพิเศษ 427,500 สถาบันนวัตกรรม

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงการ (เร่ิม ก.ค. 64) เทคโนโลยี

 - จ านวนค่าใช้จ่ายรายหัวต่อนักศึกษาท่ีเข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ/บริการ 5,000 บาท/คน/วัน ไทย - ฝร่ังเศส

วิชาการ/กิจกรรมทางวิชาการ

โครงการติดตามการด าเนินงานแต่ละส่วนงานเพ่ือการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ 10,000 กองแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนส่วนงานท่ีได้มีการท าความเข้าใจในการด าเนินงานร่วมกัน 15 ส่วนงาน

โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 155,000 กองบริหารและจัดการ

ตัวช้ีวัดโครงการ ทรัพยากรมนุษย์

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - ร้อยละของจ านวนผู้ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 85

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 75,000 กองบริหารและจัดการ

ตัวช้ีวัดโครงการ ทรัพยากรมนุษย์

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กองบริหารและจัดการ

 โครงการวันแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM Sharing Day คร้ังท่ี 9 161,500 ทรัพยากรมนุษย์

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนส่วนงานท่ีส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ 20 ส่วนงาน

 - จ านวนองค์ความรู้ท่ีน ามาถ่ายทอดเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 20 เร่ือง



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคล 1,571,000 กองบริหารและจัดการ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงการ ทรัพยากรมนุษย์

 - ร้อยละของการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดประชุมของคณะกรรมการ/คณะท างาน ร้อยละ 100

ด้านบริหารงานบุคคลชุดต่างๆ (ค่าเบ้ียประชุม/ค่าตอบแทน และค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม) ท่ีกองบริหารฯ รับผิดชอบด าเนินการหรือท่ีได้รับมอบหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากร 500,000 กองบริการการศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 5 คน

 - ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับทุนการศึกษามีคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50

โครงการคณะท างานโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ 1,000,000 กองบริการการศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงการ (เร่ิม ก.ค. 64)

 - จ านวนภาคเรียนในการปฏิบัติงานโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ 2 ภาคเรียน

 - จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการจ่ายค่าตอบแทน 56 คน

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 960,000 ศูนย์ประกันคุณภาพ

ตัวช้ีวัดโครงการ การศึกษา

 - จ านวนส่วนงานท่ีรับการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี 25 ส่วนงาน

โครงการอาคารนวมินทรราชินี 920,000 กองอาคารสถานท่ี

ตัวช้ีวัดโครงการ และยานพาหนะ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารนวมินทรราชินี 1,380,000 กองอาคารสถานท่ี

ตัวช้ีวัดโครงการ และยานพาหนะ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉล่ีย 3.75



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 151,900 หน่วยตรวจสอบ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงการ ภายใน

 - จ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 6 คร้ัง

โครงการจัดจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ประจ าปีงบประมาณ 250,000 ศูนย์ผลิตต าราเรียน

พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ านวนงานจากผู้รับบริการ >250 งาน

 - ร้อยละความส าเร็จของงานท่ีส่งมอบตามก าหนด ร้อยละ 85

โครงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4,000,000 กองงาน

วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการค่าเช่ารถโดยสาร รับ-ส่ง อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 1,593,000 กองงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 4,000,000 กองงาน

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและค่าจ้างเหมาดูแลรักษา 5,800,000 กองงาน 

 - ต่อ - ความปลอดภัย (เร่ิม ก.ค. 64) วิทยาเขตระยอง

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย

   * จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีมาปฏิบัติงาน 36 คน

   * ร้อยละความส าเร็จของการมาปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 95

 - จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด

   * จ านวนพนักงานรักษาความสะอาดท่ีมาปฏิบัติงาน 36 คน

   * ร้อยละความส าเร็จของการมาปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด ร้อยละ 95

โครงการบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัย 4,000,000 กองงานส านักงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ สภามหาวิทยาลัย

 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองท่ีย่ืนขอเบิกจ่ายเพ่ือขอรับค่าตอบแทน/เงินสมนาคุณ/ ร้อยละ 100

ค่าเบ้ียประชุม/ค่าพาหนะ

 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองท่ีย่ืนขอเบิกจ่ายเพ่ือขอรับค่ารับรองการประชุม ร้อยละ 100

 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองท่ีย่ืนขอเบิกจ่ายเพ่ือขอรับค่าจ้างพนักงานพิเศษ/ ร้อยละ 100

พนักงานช่ัวคราว

โครงการบริหารจัดการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม 3,000,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ตัวช้ีวัดโครงการ ทรัพยากรมนุษย์

 - จ านวนโครงการท่ีใช้บริการ 20 โครงการ เพ่ืออุตสาหกรรม

 - จ านวนผู้รับบริการท่ีได้รับการอบรม 500 คน

 - จ านวนเครือข่ายสถานประกอบการ 50 สถานประกอบการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.00



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ท่ีได้รับจัดสรร

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปี 2565 (เงินรายได้)

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินรวมท้ังส้ิน 76,379,100 บาท

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการบริหารสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. 497,200 สภาคณาจารย์และ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงการ พนักงาน

 - จ านวนคร้ังในการจัดส่งรายงานทางการเงินได้ทันตามระยะเวลาท่ีกองแผนงาน 4 คร้ัง

ก าหนด

 - ระดับความพึงพอใจของสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานต่อการให้บริการของ ดีมาก

หน่วยงาน

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 100,000 สภาคณาจารย์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ พนักงาน

 - จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการคัดเลือกในประเภทต่างๆ เพ่ือเสนอเข้าร่วมแข่งขัน

ในระดับประเทศ

   * อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย (4 ด้าน ด้านละ 1 คน) 4 คน

   * บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย 4 คน

(4 ด้าน ด้านละ 1 คน)

โครงการอ่ืนๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

2,000,000

2,000,000

โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาลในแผนฯ 13

โครงการบริหารอุทยานเทคโนโลยี



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนท่ี 2

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน



ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 1 น ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและบูรณำกำรเทคนิค โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เงินรำยได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรม/หัวข้อท่ีจัดอบรม 3 กิจกรรม/หัวข้อ

โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 10

แบบออนไลน์

โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย คณะเทคโนโลยีและ

มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การจัดการอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนรำยวิชำท่ีสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 4 รำยวิชำ

มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน

โครงการจัดคอร์สเรียนออนไลน์ในระบบของ มจพ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือใน platform ออนไลน์อ่ืนๆ และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนรำยวิชำ 1 รำยวิชำ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

ผู้รับผิดชอบ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 น ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและบูรณำกำรเทคนิค โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจัดท า course online" เงินรำยได้ 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

กำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  - จ ำนวน course online ท่ีเกิดใหม่ 2 รำยวิชำ

 - ต่อ -  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 150 คน

โครงการใช้ส่ือการสอนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนรำยวิชำท่ีใช้ส่ือกำรสอนออนไลน์ในกำรเรียนกำรสอน 10 รำยวิชำ

โครงการอบรมการน าเสนองานสถาปัตยกรรมโดยใช้เทคโนโลยี เงินรำยได้ 25,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

Mixed Reality ส าหรับนักศึกษา การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 

 - ระดับควำมรู้หลังเข้ำอบรม ระดับ 3.51 

โครงการอบรม เร่ือง การออกแบบแสงสว่างเพ่ือโลกอนาคต เงินรำยได้ 6,550 คณะสถาปัตยกรรมและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การออกแบบ

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 

 - ระดับควำมรู้หลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 

โครงการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัย เงินรำยได้ 50,000 บัณฑิตวิทยาลัย

(KMUTNB Colloquium organized by TGGS) (โครงกำร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพิเศษ) สิรินธร ไทย - เยอรมัน

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 น ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและบูรณำกำรเทคนิค โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนแบบผู้เรียน เงินแผ่นดิน 2,750,000 วิทยาลัยนานาชาติ

กำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีส่วนร่วม

เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนครุภัณฑ์ท่ีได้ 11 ชุด

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เพ่ือพัฒนางาน เงินรำยได้ 10,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอนและ 2 หัวข้อ 

กำรบริหำรจัดกำร

โครงการหลักสูตรท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ เงินรำยได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสหกิจศึกษา และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนร่วม ร้อยละ 50

กับองค์กรภำยนอก

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย >3.60

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เงินรำยได้ 5,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่กับ ปี 2565 (ปราจีนบุรี) (เงินรับฝำก

กำรท ำงำนในรูปแบบต่ำงๆ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม นศ.)

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ Project day เงินรำยได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 50 คน

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 10

ร่วมกับองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ภาครัฐ คณะเทคโนโลยีและ

และภาคเอกชน การจัดการอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีระบุรำยวิชำแบบสหวิทยำกำร 2 หลักสูตร

ในรอบปีกำรศึกษำ 2564

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ กิจกรรมการเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมสอน เงินรำยได้ 15,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่กับ ในรายวิชา (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

กำรท ำงำนในรูปแบบต่ำงๆ ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร

 - ต่อ -  - จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรสอนร่วม ไม่น้อยกว่ำ 3 วิชำ พิเศษ)

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เงินรำยได้ 57,600 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังในกำรนิเทศนักศึกษำท่ีสถำนประกอบกำร  1 คร้ัง/คน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำสหกิจศึกษำ ร้อยละ 90

โครงการวิพากษ์หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน เงินรำยได้ 30,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ในรูปแบบ Outcome Based Education การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ คณำจำรย์และบุคลำกรของสำขำวิชำ 12 คน

ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

 - จ ำนวนเอกสำรร่ำงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบ 1 เล่ม

ภำยใน

โครงการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยี เงินรำยได้ 12,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ศิลปอุตสาหกรรม การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนเอกสำรร่ำงหลักสูตรศิลปบัณฑิตของภำควิชำ 2 เล่ม

เทคโนโลยีศิลปอุตสำหกรรม

 - จ ำนวนเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 1 เล่ม

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 5 เงินรำยได้ 50,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่กับ ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

กำรท ำงำนในรูปแบบต่ำงๆ  - ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ต่อ -  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย ≥3.51

โครงการครูอุตสาหกรรมในห้องเรียนมหาวิทยาลัย เงินรำยได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนร่วม ร้อยละ 50

กับองค์กรภำยนอก

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย >3.60

โครงการ SciEE Research Day ประจ าปีการศึกษา 2564 เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

(แบบออนไลน์) (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษา เงินรำยได้ 20,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมจ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรส่งเสริมกำรใช้ โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2565 เงินรำยได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภำษำอังกฤษจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของ (Engineering KMUTNB Job Fair 2022)

นักศึกษำและทักษะด้ำนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับบริบท ตัวช้ีวัดโครงกำร

ควำมเป็นสำกล  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีการส่งเสริมการใช้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหลักสูตรเสริมทักษะภำษำอังกฤษ/จัดกิจกรรมส่งเสริม 3 หลักสูตร

ทักษะภำษำอังกฤษ

โครงการจัดกิจกรรมในรูปแบบการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของหลักสูตรเสริมทักษะภำษำอังกฤษ ร้อยละ 10

หลักสูตรภำษำอังกฤษ หลักสูตรสองภำษำหรือหลักสูตรนำนำชำติ

กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เงินรำยได้ 30,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของคณะ (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 พิเศษ)

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมจ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรส่งเสริมกำรใช้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท เงินรำยได้ 105,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ภำษำอังกฤษจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภำควิชำ=5,000

นักศึกษำและทักษะด้ำนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับบริบท ตัวช้ีวัดโครงกำร S-MIOP=100,000)

ควำมเป็นสำกล  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ต่อ -  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการอบรมจิตวิทยาเบ้ืองต้น เงินรำยได้ 13,500 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

(Intoduction of Psychology Training Program) (บริกำรวิชำกำร

ตัวช้ีวัดโครงกำร ค่ำลงทะเบียน)

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ร้อยละของผู้สอบผ่ำนกำรทดสอบหลังกำรฝึกอบรม ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษา วทอ. เงินรำยได้ 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ 6 คร้ัง

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 100 คน

โครงการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรสอนเสริมทักษะภำษำอังกฤษ 4 รำยวิชำ

โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เงินแหล่งอ่ืน 13,700 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล (กองกิจฯ)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 60 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมจ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรส่งเสริมกำรใช้ โครงการอบรมเร่ือง แนวคิดในการสร้างสรรค์งานนิทรรศการ เงินรำยได้ 6,550 คณะสถาปัตยกรรมและ

ภำษำอังกฤษจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของ สู่ระดับนานาชาติ การออกแบบ

นักศึกษำและทักษะด้ำนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับบริบท ตัวช้ีวัดโครงกำร

ควำมเป็นสำกล  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90

 - ต่อ -  - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 

 - ระดับควำมรู้หลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านการน าเสนอวิทยานิพนธ์ เงินรำยได้ 30,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ทางสถาปัตยกรรม 2565 การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 5 ช้ิน

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

โครงการอบรมภาษาอังกฤษและส่งเสริมวัฒนธรรมสากล เงินรำยได้ 10,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย ≥3.51

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะความเป็นสากล คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรใช้ภำษำอังกฤษและทักษะ 1 กิจกรรม

ควำมเป็นสำกล

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เงินรำยได้ 25,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมจ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรส่งเสริมกำรใช้ โครงการอบรมพร้อมทดสอบ TOEIC เงินรำยได้ 30,000 คณะบริหารธุรกิจ

ภำษำอังกฤษจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของ ตัวช้ีวัดโครงกำร

นักศึกษำและทักษะด้ำนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับบริบท  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

ควำมเป็นสำกล  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ต่อ -

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน เงินรำยได้ 30,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนำหลักสูตรท้ังแบบปริญญำ (Degree) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และประกำศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีตอบสนองต่อ (Non-Degree) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ตัวช้ีวัดโครงกำร

ทรัพยำกรมนุษย์  - จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร/โครงกำรฝึกอบรม 2 หลักสูตร/โครงกำร

กิจกรรมให้ผู้สอนน าเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยน่าสนใจมาใช้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนรำยวิชำท่ีผู้สอนน ำเทคนิคท่ีน่ำสนใจมำใช้สอน 3 รำยวิชำ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนำหลักสูตรท้ังแบบปริญญำ (Degree) โครงการหลักสูตรปริญญาบัตรเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้คู่กับ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และประกำศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีตอบสนองต่อ การท างาน อุตสาหกรรม

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ตัวช้ีวัดโครงกำร

ทรัพยำกรมนุษย์  - จ ำนวนหลักสูตร Non-Degree 1 หลักสูตร

 - ต่อ -

โครงการคอร์สออนไลน์อบรมระยะส้ันเพ่ือพัฒนาการจัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การศึกษาแบบประกาศนียบัตร (Non-Degree)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีจัดคอร์สออนไลน์ ร้อยละ 50

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เงินรำยได้ 30,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนเอกสำรร่ำงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร 1 เล่ม

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม

 - จ ำนวนอำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ีภำควิชำสถำปัตยกรรม 8 คน

ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำกสถำนประกอบกำรวิชำชีพ 24 คน

ศิษย์เก่ำ และผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพหลักสูตร เงินรำยได้ 95,400 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - ร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรท่ีได้รับคะแนนประเมินคุณภำพ ร้อยละ 20

กำรศึกษำ AUN-QA มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3 

 - ร้อยละของเกณฑ์กำรประเมินในระดับคณะท่ีได้คะแนน ร้อยละ 20

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนำหลักสูตรท้ังแบบปริญญำ (Degree) โครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

และประกำศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีตอบสนองต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3 (แบบออนไลน์) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ตัวช้ีวัดโครงกำร

ทรัพยำกรมนุษย์  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - ต่อ -  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการปัจฉิมนิเทศ (แบบออนไลน์) เงินแหล่งอ่ืน 30,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร (กองกิจฯ) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำและคณำจำรย์ โครงการวิจัยร่วมในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กับมหำวิทยำลัยท่ีมีช่ือเสียงในระดับชำติและนำนำชำติ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีมีกำรท ำวิจัยร่วมในต่ำงประเทศ 1 คน

โครงการส่งคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ไปท างานวิจัยในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีไปท ำวิจัยในต่ำงประเทศ 2 คน

 - จ ำนวนคณำจำรย์ท่ีร่วมงำนวิจัยกับอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย 3 คน

ในต่ำงประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำและคณำจำรย์ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กับมหำวิทยำลัยท่ีมีช่ือเสียงในระดับชำติและนำนำชำติ มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ และนวัตกรรมดิจิทัล

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติหรืออำจำรย์ชำวต่ำงชำติ 1 คน

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา เงินรำยได้ 400,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนนักศึกษำ inbound-outbound 10 คน

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีนักศึกษำแลกเปล่ียน 3 หลักสูตร

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์ เงินรำยได้ 40,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนมหำวิทยำลัยท่ีมีกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำและคณำจำรย์ 1 มหำวิทยำลัย

โครงการอบรมนักศึกษา หลักสูตรบรรยายระยะส้ัน เงินรำยได้ 90,000 บัณฑิตวิทยาลัย

(Block Lecture) (โครงกำร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตรพิเศษ) สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนหลักสูตรกำรจัดบรรยำย 6 หลักสูตร

โครงการบรรยาย วิชา 150113314 การจัดการการขนส่ง เงินรำยได้ 300,000 วิทยาลัยนานาชาติ

ทางบก (Land Transport Mgt)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 90 คน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมี โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประสิทธิภำพและมีส่ิงสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย การศึกษาสมัยใหม่

และเพียงพอ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์/ 20 รำยวิชำ

ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลแบบผสมผสำน

โครงการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยี เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชีวภาพ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับกำรอบรม 50 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ส าหรับการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติจริง (Smart Active

Learning Classroom)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำรอบรม ร้อยละ 50

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.51

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมี โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย คณะเทคโนโลยีและ

ประสิทธิภำพและมีส่ิงสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การจัดการอุตสาหกรรม

และเพียงพอ (โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 1)

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของอำจำรย์ท่ีมีต่อครุภัณฑ์และ คะแนนเฉล่ีย 3.51

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ตำมเป้ำประสงค์ ในรอบปีกำรศึกษำ 2564

กิจกรรมน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนการจัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของรำยวิชำท่ีน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรสอน ร้อยละ 100

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน เงินรำยได้ 8,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ระดับคะแนนของผู้ท่ีมีควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึนหลังเข้ำร่วมโครงกำร 8 คะแนน

(จำกคะแนนเต็ม 10)

โครงการระบบปฏิบัติการส าหรับออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา เงินรำยได้ 2,600,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใช้งำนโปรแกรมด้ำนกำรออกแบบ 100 คน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมี โครงการ/กิจกรรมท่ีเชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาสอน  เงินรำยได้ 49,400 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประสิทธิภำพและมีส่ิงสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย ตัวช้ีวัดโครงกำร

และเพียงพอ  - จ ำนวนรำยวิชำท่ีเชิญผู้เช่ียวชำญจำกภำยนอกมำสอน 6 รำยวิชำ

 - ต่อ -  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการอบรมเร่ือง กระบวนการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เงินรำยได้ 6,600 คณะสถาปัตยกรรมและ

ด้วยการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking) การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - ระดับควำมรู้หลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

โครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ปรากฏการณ์อย่างย่ังยืน เงินรำยได้ 99,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ทางสถาปัตยกรรม คร้ังท่ี 2 การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึน ร้อยละ 80

 - จ ำนวนผลงำนท่ีเกิดจำกโครงกำร 1 ช้ิน

โครงการอบรมนักศึกษาหลักสูตรบรรยายพิเศษ จากผู้เช่ียวชาญ เงินรำยได้ 80,000 บัณฑิตวิทยาลัย

จากภาคอุตสาหกรรม (6 ชม./วิชา) (โครงกำร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตรพิเศษ) สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนหลักสูตรบรรยำยพิเศษจำกผู้เช่ียวชำญจำก 3 หลักสูตร

ภำคอุตสำหกรรม



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมี โครงการปรับปรุงห้องเรียนช้ัน 4 เงินรำยได้ 500,000 วิทยาลัยนานาชาติ

ประสิทธิภำพและมีส่ิงสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย ตัวช้ีวัดโครงกำร

และเพียงพอ  - จ ำนวนห้องเรียนท่ีได้รับกำรปรับปรุง 4 ห้อง

 - ต่อ -

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีท าการประเมินมีคะแนนตามมาตรฐาน ≥4 ห้อง

ESPReL checklist มากกว่าร้อยละ 60 

กิจกรรมสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร เงินรำยได้ 600,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมสำกล 3 กิจกรรม

โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนและการศึกษา เงินรำยได้ 500,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ค้นคว้าด้วยตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เงินรำยได้ 145,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เพ่ือความรวดเร็วในการประมวลผล ระยะท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำร คะแนนเฉล่ีย 3.71



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีศักยภำพ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนา เงินรำยได้ 576,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีทักษะ และเพ่ิมพูนศักยภาพ

ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ควำมเป็น ตัวช้ีวัดโครงกำร

ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล  - ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับกำรเพ่ิมพูนสมรรถนะ ร้อยละ 50

(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำและ

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การจัดการอุตสาหกรรม

 - ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับกำรเพ่ิมพูนสมรรถนะ ร้อยละ 80

ท่ีเก่ียวข้องกับพันธกิจในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ เงินรำยได้ 300,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และศักยภาพในการสอน (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร

 - ร้อยละของอำจำรย์ท่ีได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำ ร้อยละ 100 พิเศษ)

โครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เงินรำยได้ 15,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ประจ าปีการศึกษา 2564

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีศักยภำพ โครงการงานคืนสู่เหย้าชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีทักษะ คร้ังท่ี 14 

ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ควำมเป็น ตัวช้ีวัดโครงกำร

ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำและ  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

 - ต่อ - โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียน เงินรำยได้ 840,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

การสอน อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร 2 โครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 60 คน

กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน เงินรำยได้ 110,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับกำรอบรม ร้อยละ 80

โครงการน าเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เงินรำยได้ 22,500 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  30 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เงินรำยได้ 37,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การออกแบบ

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

- ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีศักยภำพ โครงการสัมมนาภาควิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือศึกษาวางแผน เงินรำยได้ 200,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีทักษะ หลักสูตรมุ่งสู่การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับนานาชาติ การออกแบบ

ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ควำมเป็น (Accreditation)

ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล ตัวช้ีวัดโครงกำร

(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำและ  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - ต่อ -  - เอกสำรแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือมุ่งสู่กำรรับรองคุณภำพ 1 เล่ม

ตำมมำตรฐำนระดับนำนำชำติ (Accreditation)

โครงการบรรยาย วิชา 150113310 ความเป็นผู้ประกอบการ เงินรำยได้ 200,000 วิทยาลัยนานาชาติ

และนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation)

โดย Prof. Dr. Gerhard Feldmeier

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 90 คน

โครงการพัฒนาบุคลากร เงินรำยได้ 50,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 80

 - ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรท่ีได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน 1 โครงกำร

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีศักยภำพ โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) เงินรำยได้ 5,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีทักษะ ตัวช้ีวัดโครงกำร (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ควำมเป็น  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำและ

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โครงการอะตอมสู่น้อง คร้ังท่ี 7 เงินรำยได้ 16,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร โครงการ International activity club เงินรำยได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้ำงสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2565

นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดโครงกำร

(21st Century Skills) และควำมเป็นสำกล  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 50 คน

(Internationalization)

โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน เงินรำยได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 2 คน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร โครงการอบรมด้าน Cyber Secuity คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้ำงสรรค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร

นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษท่ี 21  - จ ำนวนผู้ได้รับกำรอบรม 20 คน

(21st Century Skills) และควำมเป็นสำกล  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.51

(Internationalization)

 - ต่อ - โครงการส่งเสริมการส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ในงานระดับชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 10 คน

 - จ ำนวนผลงำนท่ีส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 3 ผลงำน

โครงการสนับสนุนทักษะวิชาการ และ/หรือวิชาชีพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและ

ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ การจัดการอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนรำงวัล/ผลงำนของนักศึกษำ จำกกำรเข้ำร่วมแข่งขัน 4 รำงวัล/ผลงำน

วิชำกำร/วิชำชีพ ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ

กิจกรรมการให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี เงินรำยได้ 50,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่นักศึกษา (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร

 - จ ำนวนช่องทำงในกำรให้ควำมรู้แก่นักศึกษำ 2 ช่องทำง พิเศษ)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เงินรำยได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ประจ าปีการศึกษา 2565

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร โครงการ TopHat เพ่ิมทักษะการเป็นผู้ประกอบการและ เงินรำยได้ 100,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้ำงสรรค์ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 อุตสาหกรรม

นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดโครงกำร

(21st Century Skills) และควำมเป็นสำกล  - จ ำนวนกิจกรรมท่ีอบรมนักศึกษำ 10 กิจกรรม

(Internationalization)  - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม 300 คน

 - ต่อ -

โครงการน านักศึกษาเย่ียมชมสถานประกอบการเพ่ือบูรณาการ เงินรำยได้ 80,400 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ความรู้อุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90

โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ เงินรำยได้ 36,500 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตรและแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 40 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการอบรมเร่ือง การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการอย่างไร เงินรำยได้ 25,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ให้ประสบความส าเร็จ การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - ร้อยละของควำมรู้หลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ภายใต้แนวความคิด เงินรำยได้ 15,800 คณะสถาปัตยกรรมและ

ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้ำงสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การออกแบบ

นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดโครงกำร

(21st Century Skills) และควำมเป็นสำกล  - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

(Internationalization)  - จ ำนวนเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรเสวนำของนักศึกษำ 1 เล่ม

 - ต่อ -  - จ ำนวนศิษย์เก่ำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 2 คน

โครงการจัดท า Facebook IC English Corner วิทยาลัยนานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนเพจท่ีมีกำรเปิด 1 เพจ

โครงการแข่งขันทางวิชาการ "การวางแผนและออกแบบ เงินรำยได้ 100,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม" อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำร 2 หลักสูตร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย ≥3.51

โครงการประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เงินรำยได้ 100,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมท่ีประกวด 10 ผลงำน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนำศักยภำพหน่วยงำนให้ท ำหน้ำท่ีส่งเสริม กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสอบผลลัพธ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเน้น ตามทักษะท่ีต้องการในศตวรรษท่ี 21 และนวัตกรรมดิจิทัล

ผลลัพธ์กำรศึกษำ (Outcome Based Education) ตัวช้ีวัดโครงกำร

และมีทักษะท่ีต้องกำรในศตวรรษท่ี 21  - จ ำนวนหลักสูตร 8 หลักสูตร

โครงการพัฒนารายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับ เงินรำยได้ 60,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

การประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 40 คน

กิจกรรมทบทวนความรู้ด้วยตนเองเร่ืองการจัดการเรียนการสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา (OBE) ของอาจารย์ผู้สอน

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีมีกำรทบทวนควำมรู้ด้วยตนเอง 1  กิจกรรม

กิจกรรรมท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การศึกษา (Outcome Based Education)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรรมท่ีสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเน้น 1  กิจกรรม

ผลลัพธ์กำรศึกษำ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกองค์กร โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะเฉพาะทางของผู้เรียน เงินรำยได้ 200,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติและระดับนำนำชำติ ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร 3 โครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระดับภาควิชา และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับกำรประเมิน ร้อยละ 100

โครงการขอการรับรองหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เงินรำยได้ 60,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีย่ืนขอกำรรับรอง 3 หลักสูตร

โครงการถอดมาตรฐานทางวิชาชีพ 2022 สภาเพ่ือการรับรอง เงินรำยได้ 25,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

คุณภาพหลักสูตรการออกแบบภายใน (CIDA) การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - เอกสำรกำรแปลมำตรฐำนสำกลหลักสูตรออกแบบภำยใน 1 เล่ม

 - เอกสำรวิเครำะห์มำตรฐำนสำกลระหว่ำง ปี 2020 กับปี 2022 1 เล่ม

เพ่ือแสดงควำมแตกต่ำงท้ัง 16 หมวด

 - เอกสำรแนวทำงช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนเพ่ือมุ่งสู่กำรรับรอง 1 เล่ม

คุณภำพตำมมำตรฐำนระดับนำนำชำติ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกองค์กร โครงการตรวจเย่ียมเพ่ือรับรองใบประกอบวิชาชีพจาก เงินรำยได้ 100,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

วิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติและระดับนำนำชำติ สภาสถาปนิกสาขาออกแบบภายใน การออกแบบ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีได้รับกำรรับรองจำกสภำสถำปนิก 1 หลักสูตร

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เงินรำยได้ 17,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ประจ าปีการศึกษา 2564 อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์  4 หลักสูตร

AUN-QA

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เงินรำยได้ 35,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ประจ าปีการศึกษา 2564 อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ระดับคะแนนประเมินตำมเกณฑ์ CUPT-QA ≥3 คะแนน

โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในโรงงาน เงินรำยได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

อุตสาหกรรม (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการเสริมความรู้ทางด้านมาตรฐาน ISO (แบบออนไลน์) เงินรำยได้ 39,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 11 ส่งเสริมให้ มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี โครงการบริการวิชาการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือกับภาครัฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และ มจพ.วิทยำเขตระยอง มีหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นเพ่ือกำร และภาคเอกชน

พัฒนำร่วมกับชุมชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในพ้ืนท่ี ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีเกิดข้ึนจำกควำมร่วมมือ 3 โครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการท่ีตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจท่ีสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและ

โดยภาครัฐหรือภาคเอกชน อุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีตอบสนองภำคอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจ 2 โครงกำร

ท่ีสนับสนุนโดยภำครัฐหรือภำคเอกชน

โครงการ "การประชุมเครือข่ายเพ่ืองานวิจัยและพัฒนา เงินรำยได้ 15,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง" (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 12 พัฒนำหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรระหว่ำง โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีมีความร่วมมือ เงินรำยได้ 150,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำขำวิชำต่ำงๆ โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ กับสถานการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ภำคเอกชน ท้ังในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมโครงกำร 5 หน่วยงำน

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 100 คน

โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาท่ีบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของหลักสูตรท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ ร้อยละ 50

สหกิจศึกษำ

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ/หรือวิจัย คณะเทคโนโลยีและ

กับหน่วยงานภายนอก การจัดการอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนร่วมกับ 3 หลักสูตร

องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน  

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 12 พัฒนำหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรระหว่ำง กิจกรรมการน ารายวิชาไปบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำขำวิชำต่ำงๆ โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล

ภำคเอกชน ท้ังในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนรำยวิชำท่ีไปบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำและ 3 รำยวิชำ

มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน

โครงการรายวิชาท่ีบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หรือบริการวิชาการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัย 2 รำยวิชำ

หรือบริกำรวิชำกำร

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพ่ือบูรณาการความรู้ เงินรำยได้ 25,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีไปนิเทศ ร้อยละ 20

โครงการแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่าย เงินรำยได้ 7,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

สถาบันการศึกษา การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - ร้อยละของจ ำนวนผลงำนออกแบบสร้ำงสรรค์ ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 12 พัฒนำหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรระหว่ำง โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เงินรำยได้ 20,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

สำขำวิชำต่ำงๆ โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ กับหน่วยงานภายนอก อุตสาหกรรม

ภำคเอกชน ท้ังในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกท่ีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม 1 หน่วยงำน

ร่วมมือทำงวิชำกำร

โครงการน านักศึกษาเย่ียมชมสถานประกอบการเพ่ือบูรณาการ เงินรำยได้ 20,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย ≥3.51

โครงการศึกษาดูงานหรือบูรณาการการเรียนการสอนกับ เงินรำยได้ 40,000 คณะบริหารธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรศึกษำดูงำนหรือบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 2 โครงกำร

กับภำคอุตสำหกรรม

กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยแบบสหวิทยาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีมีเครือข่ำยแบบสหวิทยำกำร 3 ผลงำน

โครงการเสริมทักษะความรู้ ทักษะ (Soft Skills) และ เงินรำยได้ 200,000 สถาบันสหกิจศึกษาและ

ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัดโครงกำร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 100 คน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 13 พัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank)

เพ่ือกำรเทียบโอน ท้ังรำยวิชำและประสบกำรณ์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ ทักษะ กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรของคณะได้รับการพัฒนาทักษะ เงินรำยได้ 450,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรท่ีเปล่ียนแปลง และประสบการณ์ (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตรพิเศษ

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 100 และเงิน

รำยได้คณะ)

โครงการอบรม Up-skill, Re-skill เงินรำยได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนโครงกำร 2 โครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 200 คน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้

 - ไม่มีส่วนงานเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีรองรับในกลยุทธ์น้ี -

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ ทักษะ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับบุคคล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรท่ีเปล่ียนแปลง ท่ัวไปเพ่ือส่งเสริมในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ทักษะและ

 - ต่อ - ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลง

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร 1 กิจกรรม

ให้กับบุคคลท่ัวไป

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เงินรำยได้ 150,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การออกแบบ

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - จ ำนวนผลงำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 100 ช้ิน

โครงการอบรมเพ่ิมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ เงินรำยได้ 20,000 คณะบริหารธุรกิจและ

นักศึกษาของคณะ อุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรอบรมเพ่ิมทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 2 โครงกำร

แก่นักศึกษำ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ : SciEE KM sharing Day เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ านวนองค์ความรู้ท่ีส่งเข้าร่วมประกวดโครงการแลกเปล่ียน 2 องค์ความรู้

เรียนรู้ ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ ทักษะ โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้สู่การเป็นผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์ 

และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรท่ีเปล่ียนแปลง ด้านพลังงานสามัญ (แบบออนไลน์) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการพัฒนาบุคลากร เงินรำยได้ 570,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ตัวช้ีวัดโครงกำร   เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะ KMUTNB ร้อยละ 85  

โครงการพัฒนาบุคลากร   เงินรำยได้ 20,000 สถาบันสหกิจศึกษาและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร       พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำในรอบปี ร้อยละ 90     ไทย - เยอรมัน

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 90    

โครงการออกแบบและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช้ัน

ประถมศึกษา ปีท่ี 1-6

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหัวข้อในบทเรียน 68 หัวข้อ 

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม

(Research, Invention and Innovation Excellence)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ควำมรู้ของอำจำรย์ กิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณการงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม เงินรำยได้ 2,150,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในด้ำนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร และส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน

   1) นักวิจัยท้ังหมดของคณะฯ ท้ังสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 17 คน

วิชำกำร

   2) นักวิจัยหน้ำใหม่ 3 คน

โครงการจัดประชุมวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เงินแหล่งอ่ืน 300,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบทควำมท้ังหมด 40 บทควำม

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แบบคลัสเตอร์ส าหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ 

(Mathematics Research Cluster)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำรอบรม ร้อยละ 50

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.51

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ควำมรู้ของอำจำรย์ โครงการสนับสนุนระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและ

ในด้ำนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร หรืองานสร้างสรรค์ การจัดการอุตสาหกรรม

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรจำกกำร 4 บทควำม

ประชุมท่ีตีพิมพ์ และจัดอยู่ในฐำนข้อมูล Scopus

 - จ ำนวนกำรตีพิมพ์หรือโครงกำรวิจัยร่วมกับชำวต่ำงชำติ 1 บทควำม

กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เร่ืองสิทธิบัตรเพ่ือให้อาจารย์ เงินรำยได้ 50,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร

 - จ ำนวนผลงำนท่ีได้ตีพิมพ์ อย่ำงน้อย 12 ผลงำน พิเศษ)

โครงการพัฒนาการด าเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัย เงินรำยได้ 30,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร (กองทุนวิจัย)

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์ เงินรำยได้ 500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

จากโปรเจคนักศึกษา อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบทควำม 25 บทควำม

โครงการปิดห้องเขียนบทความวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ควำมรู้ของอำจำรย์ โครงการเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการวิจัย เร่ือง ทรัพย์สินทาง เงินรำยได้ 25,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ในด้ำนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร ปัญญาส าหรับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

โครงการอบรมเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร เงินรำยได้ 10,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย ≥3.51

กิจกรรมสมนาคุณบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ เงินรำยได้ 200,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนบทควำมท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ 5 บทควำม

กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เงินรำยได้ 200,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำรสนับสนุนเผยแพร่ผลงำนวิจัย 5 คน

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เงินรำยได้ 220,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนผลงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 150 ผลงำน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอำจำรย์ในด้ำนกำรตีพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เงินรำยได้ 1,500,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 40 บทควำม

ท่ีอยู่บนฐำนข้อมูล WoS, SCOPUS 

 - จ ำนวนบทควำมท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล WoS, SCOPUS ท่ีมี 5 บทควำม

ชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม

กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เงินรำยได้ 1,500,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับทุนสนับสนุน 25 คน

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เงินรำยได้ 200,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ 20 บทควำม

 - จ ำนวนผลงำนท่ีตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ 30 บทควำม

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เงินรำยได้ 1,500,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ผลงำน ร้อยละ 20

 - ร้อยละงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำน ร้อยละ 20

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอำจำรย์ในด้ำนกำรตีพิมพ์ โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยหรือ คณะเทคโนโลยีและ

ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร งานสร้างสรรค์ การจัดการอุตสาหกรรม

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์ 1 ผลงำน

ท่ีย่ืนหรือได้รับกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือให้อาจารย์ได้ท าผลงานวิจัย เงินรำยได้ 320,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และน าไปตีพิมพ์ผลงาน (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร

 - จ ำนวนงบประมำณท่ีสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและตีพิมพ์ผลงำน ไม่น้อยกว่ำ 240,000 บำท พิเศษ)

โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรภายในคณะ เงินรำยได้ 110,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร (กองทุนวิจัย)

 - จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนท ำวิจัย 2 โครงกำร

โครงการให้ทุนนักวิจัย เงินรำยได้ 5,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนบทควำมวิจัย 25 บทควำม

โครงการสนับสนุนเพ่ือการตีพิมพ์บทความและสนับสนุนผลงาน เงินรำยได้ 120,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เพ่ือไปต่างประเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบทควำมท่ีได้รับค่ำตอบแทนตีพิมพ์ 5 บทควำม

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอำจำรย์ในด้ำนกำรตีพิมพ์ โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน เงินรำยได้ 20,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนท่ีได้รับกำรข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 2 เร่ือง

โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการของ เงินรำยได้ 180,000 บัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากรในระดับนานาชาติ (บริกำร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิชำกำร) สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีไปน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในระดับนำนำชำติ 2 คน

โครงการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ICEDU 2022 Conference - เงินรำยได้ 50,000 วิทยาลัยนานาชาติ

Academic Partnership

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 2 คน

โครงการขอรับเงินสมนาคุณเพ่ือสนับสนุนการผลิตต าราเรียน เงินรำยได้ 50,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนต ำรำเรียน 1 เล่ม

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากรท้ังภายใน เงินรำยได้ 300,000 คณะบริหารธุรกิจและ

และภายนอกมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรท ำวิจัย 2 โครงกำร

ของบุคลำกร



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอำจำรย์ในด้ำนกำรตีพิมพ์ กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร ตัวช้ีวัดโครงกำร พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ต่อ -  - จ ำนวนผลงำนท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือจดสิทธิบัตร 2 ผลงำน

โครงการรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เงินรำยได้ 220,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัล 3 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ช่ือเสียงด้ำนงำนวิจัยและ โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของบุคลากร เงินรำยได้ 45,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง และนักศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนวิจัย นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเผยแพร่ควำมรู้ 3 ผลงำน

สู่สังคม 

โครงการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เงินรำยได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 - จ ำนวนผลงำนแนวควำมคิดหรือต้นแบบนวัตกรรม 1 ผลงำน

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และ เงินรำยได้ 100,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นวัตกรรมสู่สังคม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนท่ีเผยแพร่หรือเข้ำร่วมแข่งขัน 3 ผลงำน/รำยกำร

 - จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมท่ีได้รับรำงวัลหรืออนุสิทธิบัตร 2 รำงวัล/รำยกำร

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ช่ือเสียงด้ำนงำนวิจัยและ โครงการตีพิมพ์ผลงาน/บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เงินรำยได้ 1,500,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง ระดับนานาชาติ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบทควำมท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ 20 บทควำม

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี เงินรำยได้ 100,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ (UAMC 2022)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนท่ีเข้ำร่วมน ำเสนอ 100 ผลงำน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำน คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร คณะเทคโนโลยีและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การจัดการอุตสาหกรรม

 - จ ำนวนเวทีประจ ำส ำหรับบุคลำกร/นักวิจัย ในกำรน ำเสนอ 4 เวที

และ/หรือ เผยแพร่ผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และผลงำนนวัตกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการน าผลงานหรือนวัตกรรมของคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมการประกวดในเวทีต่างๆ และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดผลงำน ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง

โครงการให้ทุนสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย เงินรำยได้ 107,900 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร (กองทุนวิจัย)

 - จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์และไปน ำเสนอ 2 เร่ือง

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ช่ือเสียงด้ำนงำนวิจัยและ โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม เงินรำยได้ 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง ของ วทอ. อุตสาหกรรม

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนเอกสำรเผยแพร่ 10 เร่ือง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และรางวัลของบุคลากรสู่องค์กรภายนอก

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนท่ีประชำสัมพันธ์ 5 ผลงำน

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พลังงานท่ีย่ังยืน เงินรำยได้ 350,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

และสถาปัตยกรรมสีเขียว คร้ังท่ี 9 การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบทควำมวิชำกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 30 บทควำม

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับสากลโดยบุคลากร เงินรำยได้ 100,000 บัณฑิตวิทยาลัย

TGGS วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีไปเผยแพร่ผลงำนวิจัยในเวทีระดับสำกล 1 คน

โครงการติดตามผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจและ

ของบุคลากรภาควิชาท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ อุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบทควำมท่ีได้รับกำรเผยแพร่ 2 บทควำม

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ช่ือเสียงด้ำนงำนวิจัยและ กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยและ เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง นวัตกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีน ำเสนอ/เผยแพร่ 2 ผลงำน

ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

โครงการการจัดท าวารสารวิชาการและงานวิจัย เงินรำยได้ 200,000 คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนวำรสำรท่ีเผยแพร่ 1 ฉบับ

โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เงินรำยได้ 120,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนวิทยำนิพนธ์ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ 15 เร่ือง

 - จ ำนวนวิทยำนิพนธ์ท่ีได้รับรำงวัล 10 เร่ือง

 - จ ำนวนผลงำนวิทยำนิพนธ์ท่ีหน่วยงำนภำยนอกน ำไปใช้ 1 ผลงำน

ประโยชน์

โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เงินรำยได้ 500,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ระดับนานาชาติ (เงินเหลือจ่ำย)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนทุนท่ีจัดสรรให้นักศึกษำเผยแพร่ผลงำนระดับนำนำชำติ 40 ทุน

 - ร้อยละของบทควำมท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล ร้อยละ 20

ระดับนำนำชำติต่อจ ำนวนทุนท่ีจัดสรรให้นักศึกษำ

(ฐำนข้อมูล ISI/Scopus)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ช่ือเสียงด้ำนงำนวิจัยและ โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ . เงินรำยได้ 1,150,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - ต่อ -  - จ ำนวนผลงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 100 ผลงำน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนำระบบกำรจัดกำรและบริหำรภำระงำน กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยภายในคณะ เงินรำยได้ 100,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

สนับสนุนงำนวิจัยและบุคลำกรเพ่ือให้กำรวิจัยด ำเนิน ตัวช้ีวัดโครงกำร พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ได้อย่ำงคล่องตัวมำกข้ึน  - จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รับทุนสนับสนุน 3 ทุน

กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รับทุนสนับสนุน 10 ทุน

โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยบุคลากร เงินรำยได้ 60,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 1 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร มจพ. เงินรำยได้ 1,200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรด ำเนินงำน 3 กิจกรรม

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันของกลุ่มอำจำรย์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย เงินรำยได้ 1,000,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ในงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรได้รับกำรคัดเลือก ท้ังภายในและภายนอก เงินแหล่งอ่ืน 1,000,000

จำกแหล่งทุน ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับทุนจำกแหล่งทุนภำยใน 15 โครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับทุนจำกแหล่งทุนภำยนอก 10 โครงกำร

 - จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับทุน 25 คน

โครงการสร้างกลุ่มวิจัยท่ีมีนักวิจัยอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร/ผลงำนวิจัย/บทควำม ท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน 5 ผลงำน

ร่วมกันของกลุ่มอำจำรย์

โครงการสร้างทีมวิจัยแบบ Mutidisciplines integration คณะเทคโนโลยีและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การจัดการอุตสาหกรรม

 - จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีสอดคล้องกับกำรวิจัยแบบ 2 โครงกำร

Mutidisciplines integration

กิจกรรมการต้ังกลุ่มวิจัยของอาจารย์ในคณะเพ่ือท าผลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมกัน และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์ท ำผลงำนร่วมกัน 1 ผลงำน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันของกลุ่มอำจำรย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก เงินรำยได้ 20,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ในงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรได้รับกำรคัดเลือก ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

จำกแหล่งทุน  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 30 คน

 - ต่อ -

กิจกรรมข้อเสนอโครงการวิจัยแบบกลุ่มท่ีย่ืนขอรับงบประมาณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนข้อเสนอโครงกำรวิจัยแบบกลุ่ม 2 โครงกำร

โครงการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนทุนวิจัยภำยนอก 1 ทุนวิจัย

โครงการมอบเงินสนับสนุนการด าเนินงานแก่กลุ่ม/ศูนย์วิจัย เงินรำยได้ 1,500,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

เฉพาะทาง และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกลุ่ม/ศูนย์ ท่ีผ่ำนตำมเกณฑ์กำรประเมิน 20 กลุ่ม/ศูนย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กับภำคอุตสำหกรรมเพ่ือตอบสนองกำรสร้ำงงำนวิจัยและ ตัวช้ีวัดโครงกำร

นวัตกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ  - จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก/ 3 โครงกำร

ภำคอุตสำหกรรม

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัยร่วมปฏิบัติงานหรือ คณะเทคโนโลยีและ

กับภำคอุตสำหกรรมเพ่ือตอบสนองกำรสร้ำงงำนวิจัยและ แลกเปล่ียนในอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่างประเทศ การจัดการอุตสาหกรรม

นวัตกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนกิจกรรมของส่วนงำนภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำม 1 กิจกรรม

ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศ (MOU) ในรอบปี

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ท่ีมีควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรม 1 โครงกำร/กิจกรรม

โครงการน านักวิจัยเย่ียมชมโรงงาน เงินรำยได้ 30,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนเงินบริกำรวิชำกำร 20,000,000 บำท

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 10 โครงกำร

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เงินแหล่งอ่ืน 11,250,000 บัณฑิตวิทยาลัย

และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช. (สวทช.)

ตัวช้ีวัดโครงกำร เงินแหล่งอ่ืน 9,250,000

 - จ ำนวนทุนท่ีนักศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกทุนพัฒนำ 20 ทุน (หน่วยงำน

บัณฑิตฯ (โครงกำรควำมร่วมมือ มจพ. กับ สวทช. ) ภำยใน ม.)

โครงการ Talent Mobility เงินแหล่งอ่ืน 570,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร (ววน.) และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนโครงกำร Pre-TM ท่ีได้รับกำรสนับสนุน 8 โครงกำร

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนภายนอก เงินแหล่งอ่ืน 25,000,000 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

กับภำคอุตสำหกรรมเพ่ือตอบสนองกำรสร้ำงงำนวิจัยและ ตัวช้ีวัดโครงกำร (หน่วยงำน

นวัตกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ  - จ ำนวนโครงกำร 5 โครงกำร ภำยนอก)

 - ต่อ -

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมระเบียบและกำรจัดกำรในกำรใช้ โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เงินรำยได้ 310,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีเกิดจำกงำนวิจัย ตัวช้ีวัดโครงกำร (เหลือจ่ำย)

 - จ ำนวนผลงำนท่ีได้ย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 8 ผลงำน

โครงการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีและ

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การจัดการอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช้ินงำน และ/หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีประโยชน์ 1 ช้ินงำน

ต่อสังคม เศรษฐกิจ หรือส่ิงแวดล้อม

โครงการวิจัยท่ีภาครัฐและภาคเอกชนน าไปใช้ประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีภำครัฐและภำคเอกชนน ำไปใช้ประโยชน์ 2 โครงกำร

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมระเบียบและกำรจัดกำรในกำรใช้ โครงการส่งเสริมการน าส่ิงประดิษฐ์และผลงานวิจัยพัฒนา เงินรำยได้ 30,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีเกิดจำกงำนวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเทคโนโลยี

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 1 ผลงำน



ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้มีหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย โครงการบริการวิชาการงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถาบันสหกิจศึกษาและ

มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 4 โครงกำร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกท่ีติดต่อขอรับบริกำรวิชำกำร 2 หน่วยงำน

 - รำยได้ท่ีได้รับจำกงำนบริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณ 150,000 บำท

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐำนข้อมูลควำมเช่ียวชำญ โครงการส่งเสริมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการและระบบ เงินรำยได้ 50,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ของบุคลำกรและควำมพร้อมด้ำนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถำนท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการวิชาการ

ส ำหรับงำนบริกำรวิชำกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำ 1 ระบบ

 - จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร 3 ห้อง

โครงการเก็บรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเช่ียวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เฉพาะทางของบุคลากร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล 1 ช่องทำง

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐำนข้อมูลควำมเช่ียวชำญ โครงการฐานข้อมูลเคร่ืองมือและอุปกรณ์การให้บริการวิชาการ เงินรำยได้ 80,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ของบุคลำกรและควำมพร้อมด้ำนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถำนท่ี ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

ส ำหรับงำนบริกำรวิชำกำร  - จ ำนวนระบบ 1 ระบบ

 - ต่อ -

กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดและค่าบริการของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ืองานบริการวิชาการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนส่ือประชำสัมพันธ์ 1 ชุด

กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความเช่ียวชาญของนักวิจัยและ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บุคลากรในคณะ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนข้อมูลควำมเช่ียวชำญของนักวิจัยและบุคลำกรในคณะ 21 คน

โครงการการจัดท าส่ือ และระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน เงินรำยได้ 30,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ในด้านต่างๆ อาทิ งานวิจัยและบริการวิชาการ/วิชาการ วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ผลงำนผ่ำนส่ือ Online 5 คร้ัง

โครงการให้บริการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลตอบสนอง สถาบันสหกิจศึกษาและ

ความต้องการภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัดโครงกำร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตในงำนบริกำรวิชำกำรแก่ 20 ส่ือ

หน่วยงำนภำยใน/ภำยนอก

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คะแนนเฉล่ีย 4.55

 - จ ำนวนรำยวิชำ Non-Degree ท่ีเผยแพร่ออนไลน์ 4 รำยวิชำ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐำนข้อมูลควำมเช่ียวชำญ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย เงินแผ่นดิน 795,100 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ของบุคลำกรและควำมพร้อมด้ำนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถำนท่ี ตัวช้ีวัดโครงกำร

ส ำหรับงำนบริกำรวิชำกำร  - จ ำนวนระบบเครือข่ำยท่ีได้รับกำรพัฒนำ/ปรับปรุงให้มี 1 ระบบ

 - ต่อ - ประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน

โครงการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ไทย - ฝร่ังเศส ในรูปแบบดิจิทัล ไทย - ฝร่ังเศส

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรบุคลำกรเพ่ือรองรับ โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางส่ิงประดิษฐ์ เงินรำยได้ 25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำรให้บริกำรวิชำกำร และนวัตกรรมสู่สังคม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติให้ 2 โครงกำร

ด ำเนินโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ ISO 9001 เงินรำยได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนระบบบริหำรคุณภำพของงำนบริกำรวิชำกำร 1 ระบบ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรบุคลำกรเพ่ือรองรับ โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและ

กำรให้บริกำรวิชำกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - ต่อ -  - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียน 2 โครงกำร

กำรสอน

โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีกำรบูรณำกำรกับงำนวิจัย 2 โครงกำร

โครงการฝึกอบรมด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถาบันสหกิจศึกษาและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีได้จัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร ไทย - เยอรมัน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม คะแนนเฉล่ีย 4.55

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนำแนวปฏิบัติภำยในของมหำวิทยำลัย กิจกรรมการสนับสนุนให้บุคลากรบริการวิชาการโดยใช้ คณะวิทยาศาสตร์ 

ให้เอ้ือต่องำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันกับ องค์ความรู้เฉพาะทาง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

หน่วยงำนภำยนอกได้ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีให้บริกำรวิชำกำรโดยใช้องค์ควำมรู้ ≥3 คน

เฉพำะทำง

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนำแนวปฏิบัติภำยในของมหำวิทยำลัย โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจและการ สถาบันสหกิจศึกษาและ

ให้เอ้ือต่องำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันกับ วิเคราะห์ผลของผู้รับบริการวิชาการ พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงำนภำยนอกได้ ตัวช้ีวัดโครงกำร ไทย - เยอรมัน

 - ต่อ -  - จ ำนวนรำยงำนผลกำรประเมิน 1 เล่ม

 - จ ำนวนบทควำม/รำยงำนแนวทำงกำรพัฒนำงำนบริกำร 1 บทควำม

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสำมำรถ โครงการต่อยอดปริญญานิพนธ์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ เงินรำยได้ 325,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนได้ ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม (เหลือจ่ำย)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนทุนสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร 5 ทุน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้ำงแบรนด์ทำงกำรตลำด (Marketing Brand) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

และภำพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ส ำหรับใช้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือประชำสัมพันธ์งำนบริกำรวิชำกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 1 คร้ัง

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้ำงแบรนด์ทำงกำรตลำด (Marketing Brand) โครงการจัดท าวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ เงินรำยได้ 65,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

และภำพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ส ำหรับใช้ ตัวช้ีวัดโครงกำร (และเงินอ่ืนๆ

เพ่ือประชำสัมพันธ์งำนบริกำรวิชำกำร  - จ ำนวนวำรสำรท่ีตีพิมพ์ 2 เล่ม ค่ำตีพิมพ์)

 - ต่อ -  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี นักศึกษำ คะแนนเฉล่ีย 3.51

ผู้สนใจท่ีมีต่อวำรสำร

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานในส านักงาน เงินรำยได้ 25,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร (ค่ำลงทะเบียน)

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - คะแนนทดสอบภำษำอังกฤษของผู้เข้ำรับกำรอบรม ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน

โครงการ ISO 9001 เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 3) อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีมีกำรรับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 1 โครงกำร

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการผ่านส่ือออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนส่ือประชำสัมพันธ์ออนไลน์ 2 ส่ือ

 - จ ำนวนเอกสำรข้อมูลรำยละเอียดและค่ำบริกำรของเคร่ืองมือ 1 ชุด

วิทยำศำสตร์

โครงการ "Cross-cultural Business Management วิทยาลัยนานาชาติ

Special Online Workshop 2021” กับมหาวิทยาลัย

Fachhochschule Dresden (FHD)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 20 คน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้ำงแบรนด์ทำงกำรตลำด (Marketing Brand) โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบริการวิชาการของ สถาบันสหกิจศึกษาและ

และภำพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ส ำหรับใช้ หน่วยงาน พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือประชำสัมพันธ์งำนบริกำรวิชำกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ไทย - เยอรมัน

 - ต่อ -  - จ ำนวนคร้ังท่ีประชำสัมพันธ์ 8 คร้ัง

 - จ ำนวนคนในกำรเข้ำถึงของกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน 400 คน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์การเผยแพร่และจ าหน่าย ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ส่ือการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนส่ือกำรสอนท่ีเผยแพร่ 500 เร่ือง

 - จ ำนวนผู้มำเย่ียมชมเว็บไซต์ 100 คน

โครงการสร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) เงินรำยได้ 5,000 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ส าหรับใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ (โครงกำร ไทย - ฝร่ังเศส

ตัวช้ีวัดโครงกำร พัฒนำ

 - จ ำนวนคนท่ีเข้ำเย่ียมชมส่ือออนไลน์ 2,000 คน มหำวิทยำลัย)

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม โครงการสร้างหุ่นยนต์หรือส่ิงประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงาน เงินแหล่งอ่ืน 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ภายนอก (หน่วยงำน

ตัวช้ีวัดโครงกำร ภำยนอก)

 - จ ำนวนช้ินงำนท่ีเข้ำร่วมประกวดหรือเผยแพร่ร่วมกับ 1 ช้ินงำน

หน่วยงำนภำยนอก

 - จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกท่ีคณะสร้ำงหุ่นยนต์หรือ 1 หน่วยงำน

ส่ิงประดิษฐ์ให้

โครงการบริการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิจัยท่ีได้รับเงินทุนจำกภำยนอก 1 โครงกำร

โครงการส่งเสริมทักษะและการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เงินรำยได้ 50,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และสังคม เงินแหล่งอ่ืน 100,000

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 3 โครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการจัดท านวัตกรรมหรืออุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ เงินรำยได้ 120,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชีวิตสู่ชุมชน สังคม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนชุมชน/สังคม ท่ีได้รับบริกำรวิชำกำร 3 แห่ง

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ในงานการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย

 - ต่อ - ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคณำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเข้ำร่วมโครงกำร           15 คน

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรคัดสรร         15 คน

โครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะเทคโนโลยีและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การจัดการอุตสาหกรรม

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีให้บริกำรแก่หน่วยงำน 4 โครงกำร

ภำยนอก ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริการวิชาการของคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

 - จ ำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ 4 ช่องทำง

โครงการ Digital Investment เงินรำยได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 50 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬาและการดูแลสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

- ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม เงินรำยได้ 150,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - ต่อ -  - จ ำนวนกิจกรรม 2 กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เงินรำยได้ 15,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 2 โครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เงินรำยได้ 150,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การออกแบบ

* กิจกรรมพัฒนำพ้ืนท่ีชุมชนด้ำนกำรออกแบบ

 - จ ำนวนชุมชนท่ีได้รับกำรออกแบบ 1 ชุมชน

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ระดับ 3.51

* กิจกรรมพัฒนำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ส ำหรับชุมชน

 - จ ำนวนชุมชนเข้ำรับบริกำร 1 ชุมชน

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ระดับ 3.51 

 - จ ำนวนผลงำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 5 ช้ิน

* กิจกรรมอบรมพัฒนำงำนวิชำชีพสู่ชุมชน

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - จ ำนวนผลงำนท่ีได้จำกกำรอบรม 45 ช้ิน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว เงินรำยได้ 20,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดโครงกำร การออกแบบ

 - ต่อ -  - จ ำนวนผลงำนพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษำมีส่วนร่วม 20 ช้ิน

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรท่ีมีต่อกำรน ำ ระดับ 3.51

รูปแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์

โครงการบริการวิชาการท่ีให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรกำรท่ีให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 1 โครงกำร

กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านพลังงาน และส่ิงแวดล้อม พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม ด้ำนพลังงำน อย่ำงน้อย 4 คร้ัง

และส่ิงแวดล้อม

โครงการการจัดท าและวางแผนด้านบัญชีและภาษีอากร คณะบริหารธุรกิจ

ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการอบรม เร่ือง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีและภาษี คณะบริหารธุรกิจ

เก่ียวกับสัญญาเช่า

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 100 คน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม โครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม เงินรำยได้ 100,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดโครงกำร เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ต่อ -  - จ ำนวนหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ≥5 หน่วยงำน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย ≥3.81

โครงการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินรำยได้ 200,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ตัวช้ีวัดโครงกำร เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - จ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดอบรม 6 หลักสูตร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คะแนนเฉล่ีย 3.95

โครงการให้บริการแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทางด้านส่ือ สถาบันสหกิจศึกษาและ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศ พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัดโครงกำร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนตอนของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเผยแพร่ในแหล่งข้อมูล 8 ตอน

กำรเรียนรู้

โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและส่ือการเรียนการสอน เงินรำยได้ 200,000 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

แก่มูลนิธิพระดาบสเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล (โครงกำร

ตัวช้ีวัดโครงกำร พัฒนำ

 - จ ำนวนหัวข้อในกำรออกแบบส่ือสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ 10 หัวข้อ มหำวิทยำลัย)

 - จ ำนวนส่ือชุดสำธิตและชุดฝึก 4 ชุด

 - จ ำนวนส่ือประกอบกำรสอนสำขำเคหบริบำล 2 เร่ือง 

โครงการอบรมความปลอดภัยในงานไฟฟ้า ในรูปแบบออนไลน์ เงินรำยได้ 2,000 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร (โครงกำร ไทย - ฝร่ังเศส

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 40 คน พัฒนำ

มหำวิทยำลัย)

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม โครงการเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานด้านงานเช่ือมเบ้ืองต้น เงินรำยได้ 2,000 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดโครงกำร (โครงกำร ไทย - ฝร่ังเศส

 - ต่อ -  - จ ำนวนผู้เข้ำชมในส่ือออนไลน์ 1,000 คร้ัง พัฒนำ

มหำวิทยำลัย)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือ โครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะเทคโนโลยีและ

รองรับงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงย่ังยืนโดยกำรปลูกจิตส ำนึก (โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 7) การจัดการอุตสาหกรรม

รักองค์กร ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีส่วนร่วมในงำนบริกำรวิชำกำร ร้อยละ 30

ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ เงินรำยได้ 100,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาการเพ่ือสร้างรายได้และช่ือเสียงให้กับคณะ (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 โครงกำร พิเศษ)

โครงการอบรมกฎระเบียบในการบริการวิชาการ เงินรำยได้ 20,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีรับกำรอบรม 50 คน

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีส่วนร่วมในงำนบริกำรวิชำกำร ร้อยละ 20

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้าง VDO ส าหรับ เงินรำยได้ 8,360 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองรับงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงย่ังยืนโดยกำรปลูกจิตส ำนึก คอร์สออนไลน์เพ่ือการส่ือสารอย่างมืออาชีพ

รักองค์กร ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับกำรอบรม ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการบริการวิชาการด้านการอบรมบรรยายและการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริการวิชาการ การวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 5 โครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการให้บริการด้านวิชาการออกแบบส าหรับหน่วยงาน เงินรำยได้ 150,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ภายในและชุมชน การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ระดับ 3.51

 - ร้อยละของโครงกำรท่ีขอรับบริกำรด้ำนกำรออบแบบ ร้อยละ 80

โครงการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการเพ่ือรองรับ คณะบริหารธุรกิจและ

งานบริการวิชาการอย่างย่ังยืน อุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 1 โครงกำร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ท างาน เงินรำยได้ 100,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมสัมมนำ ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือ โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรใน เงินรำยได้ 40,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

รองรับงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงย่ังยืนโดยกำรปลูกจิตส ำนึก ส านักคอมพิวเตอร์ฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รักองค์กร ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรอบรม ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน เงินรำยได้ 9,000 ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร เพ่ืออุตสาหกรรม

 - จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีได้ 3 องค์ควำมรู้ 

โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพ่ืออุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุน 15 โครงกำร

 - จ ำนวนรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง 17 ล้ำนบำท

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร เงินรำยได้ 250,000 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ในการบริหารงานและการให้บริการวิชาการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหลักสูตรอบรม/สัมมนำ 8 หลักสูตร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ ร้อยละ 85

โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

และลาศึกษาต่อ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำและเพ่ิมพูนควำมรู้ ร้อยละ 90

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือ โครงการพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือการ เงินรำยได้ 10,000 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

รองรับงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงย่ังยืนโดยกำรปลูกจิตส ำนึก ให้บริการวิชาการอย่างย่ังยืน (โครงกำร ไทย - ฝร่ังเศส

รักองค์กร ตัวช้ีวัดโครงกำร พัฒนำ

 - ต่อ -  - ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 80 มหำวิทยำลัย)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนงำน โครงการจัดอบรมหุ่นยนต์ให้กับหน่วยงานภายนอกคณะฯ เงินแหล่งอ่ืน 120,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

และวิทยำเขตในกำรบริกำรวิชำกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร (หน่วยงำน

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีจัดอบรม 1 โครงกำร ภำยนอก)

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

กิจกรรมสนับสนุนให้มีการให้บริการวิชาการระหว่างส่วนงาน เงินรำยได้ 30,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในและภายนอก (โครงกำร และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร

 - จ ำนวนงำนบริกำรวิชำกำรท่ีมีควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนงำน ไม่น้อยกว่ำ 3 โครงกำร พิเศษ)

โครงการความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่างส่วนงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนงำน 5 กิจกรรม

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนงำน โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมบุคลากรให้มีความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจและ

และวิทยำเขตในกำรบริกำรวิชำกำร ระหว่างส่วนงาน อุตสาหกรรมบริการ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีส่งเสริมบุคลำกรให้มี 1 โครงกำร

ควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนงำน

โครงการอบรมการเปิดเมืองในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ

จังหวัดระยอง

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 50 คน

โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับคณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษำ 1 หลักสูตร

โครงการจัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายและ สถาบันสหกิจศึกษาและ

ระดับชาติ พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัดโครงกำร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนผลงำนท่ีได้เข้ำร่วมและเผยแพร่ 5 ผลงำน

โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่าง สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ส่วนงานในมหาวิทยาลัย ไทย - ฝร่ังเศส

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนส่วนงำนท่ีร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร 3 ส่วนงำน

 - จ ำนวนโครงกำร 5 โครงกำร

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ เงินรำยได้ 15,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพ่ือตอบสนอง หน่วยงานภายนอก

กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรท่ีย่ังยืน ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกท่ีมีควำมร่วมมือ 2 หน่วยงำน

โครงการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติและ/หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัทต่างชาติ

 - จ ำนวน MOU 1 MOU

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ เงินรำยได้ 50,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เงินแหล่งอ่ืน 400,000

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ MOU 3 MOU 

 - จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรภำยใต้ MOU 3 โครงกำร/กิจกรรม

โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนระดับมัธยมปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 3 แห่ง

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ เงินรำยได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพ่ือตอบสนอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรท่ีย่ังยืน ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 40 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการพัฒนา/สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการ คณะเทคโนโลยีและ

วิชาการกับหน่วยงานภายนอก การจัดการอุตสาหกรรม

 - จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 1 เครือข่ำย

ท้ังภำครัฐและภำคอุตสำหกรรม ท่ีมีกำรลงนำม

ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำร 1 โครงกำร

ของสังคม ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำยใต้ MOU

โครงการเสวนาวิชาการด้านพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังในกำรจัดเสวนำ 3 คร้ัง

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมเสวนำในแต่ละคร้ัง ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการน านักวิจัยเย่ียมชมโรงงาน เงินรายได้ 30,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 6) อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนเครือข่ำย 5 เครือข่ำย

- ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพ่ือตอบสนอง กับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางประสานงานกับ

กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรท่ีย่ังยืน ภาคเอกชน

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีเกิดข้ึนจำกควำมร่วมมือ 1 โครงกำร

โครงการขยายขอบเขตความร่วมมือของ TGGS กับ เงินรำยได้ 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยช้ันน า (โครงกำร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร หลักสูตร สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 - จ ำนวนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยช้ันน ำ 1 ฉบับ พิเศษ)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เงินรำยได้ 50,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกท่ีรับบริกำรวิชำกำรวิชำกำร 2 หน่วยงำน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คะแนนเฉล่ีย ≥3.51

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและ

หรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ อุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนเครือข่ำย (ภำยใต้ MOU) 1 เครือข่ำย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติระบบการ เงินรำยได้ 80,000 คณะบริหารธุรกิจ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย โครงการอบรม เร่ือง การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการตลาด เงินรำยได้ 67,230 คณะบริหารธุรกิจ

กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพ่ือตอบสนอง ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรท่ีย่ังยืน ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกว่ำ 50 คน

โครงการพบปะสถานประกอบการ สถาบันสหกิจศึกษาและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 - จ ำนวน MOU 2 MOU ไทย - เยอรมัน

โครงการให้บริการวิชาการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ เพ่ืออุตสาหกรรม

หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน 

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร 8 โครงกำร

 - จ ำนวนรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง 70 ล้ำนบำท

โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ เงินแหล่งอ่ืน  - ยังไม่สำมำรถระบุได้ - ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

หน่วยงานภายนอกให้เพ่ิมมากข้ึน (หน่วยงำน

ตัวช้ีวัดโครงกำร ภำยนอก)

 - จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำร 5 โครงกำร 

 - ร้อยละเงินรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5

โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เงินแหล่งอ่ืน  - ยังไม่สำมำรถระบุได้ - ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ตัวช้ีวัดโครงกำร (หน่วยงำน

 - จ ำนวนอำชีพท่ีทดสอบ 5 อำชีพ ภำยนอก)

 - จ ำนวนบุคลลท่ีเข้ำรับกำรทดสอบ 300 คน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแก่หน่วยงานภายนอก สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพ่ือตอบสนอง ตัวช้ีวัดโครงกำร ไทย - ฝร่ังเศส

กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรท่ีย่ังยืน  - จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร 3 กิจกรรม/โครงกำร

 - ต่อ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำร โครงการจัดอบรม/สัมมนาบุคลากรของคณะฯ เงินรำยได้ 1,250,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีจัดอบรม 2 โครงกำร

โครงการบ ารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   เงินรำยได้ 330,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตท ำงำนได้ตลอด ร้อยละ 90

ทุกวันท ำกำร

 - จ ำนวนคร้ังของกำรตรวจสอบอุปกรณ์ Core Switch 2 คร้ัง

โครงการจัดท าหน่วยงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหน่วยงำนท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 1 หน่วยงำน

โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้คณะเป็น เงินรำยได้ 40,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Green Office ตามเกณฑ์มาตรฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนกำรเป็น Green Office อย่ำงน้อย 3 กิจกรรม

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำร โครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - ร้อยละของกำรใช้กระดำษท่ีลดลงของส ำนักงำนคณบดี ร้อยละ 10

โครงการ ISO 9001 เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 3) อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - กำรได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 1 มำตรฐำน

โครงการ Agro KMUTNB Green University เงินรำยได้ 20,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

(กิจกรรมการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 60 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ Green office คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและ

ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรจัดกำรประหยัดพลังงำนและ 1 กิจกรรม

อนุรักษส่ิงแวดล้อม

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

- ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำร โครงการ Road To ISO 9001 เงินรำยได้ 80,000 คณะบริหารธุรกิจ

บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการซ้อมแผนอพยพเหตุฉุกเฉิน เม่ือเกิดอัคคีภัย เงินรำยได้ 80,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมท่ีมีควำมรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90

โครงการพัฒนางานบริการระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน เงินรำยได้ 158,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ISO 9001: 2015 (เงินเหลือจ่ำย)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนมำตรฐำนท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพ 1 มำตรฐำน

โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างย่ังยืน เงินรำยได้ 100,000 ส านักหอสมุดกลาง

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนหน่วยงำนท่ีส ำนักหอสมุดกลำงไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 4 แห่ง

สีเขียว

 - จ ำนวนรำงวัล/มำตรฐำนด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับ 3 รำงวัล/มำตรฐำน

 - ร้อยละบุคลำกรท่ีมีควำมเข้ำใจห้องสมุดสีเขียว ร้อยละ 80

โครงการระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เงินรำยได้ 200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนระบบมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำรบริหำรจัดกำร  1 ระบบ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำร โครงการธ ารงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เงินรำยได้ 98,000 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 9001 : 2015

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนระบบบริหำรคุณภำพ ISO ท่ีผ่ำนกำรรับรอง 1 ระบบ

 - จ ำนวนคร้ังในกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน 2 คร้ัง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม เงินรำยได้ 600,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

จิตอำสำและจิตส ำนึกกำรรักองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2565 (เงินจัดเก็บ นศ.

ตัวช้ีวัดโครงกำร ปีกำรศึกษำ

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80 2564)

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ เงินรำยได้ 12,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เงินรำยได้ 100,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม 3 โครงกำร/กิจกรรม

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 40 คน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมการสอดแทรกการเป็นผู้มีคุณธรรมและ เงินรำยได้ 20,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จิตอำสำและจิตส ำนึกกำรรักองค์กร จริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะ และนวัตกรรมดิจิทัล

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกำรส่งเสริมคุณธรรมและ ร้อยละ 100

จริยธรรม

โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เงินรำยได้ 245,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนนวิชาการ เงินรำยได้ 100,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการจิตส านึกการรักองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรรักองค์ร ร้อยละ 80

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ เงินรำยได้ 3,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ เงินรำยได้ 11,960 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จิตอำสำและจิตส ำนึกกำรรักองค์กร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมและการ เงินรำยได้ 85,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

ออกแบบ ปี 2565 การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำของคณะท่ีได้รับผลกำรเรียนดี 27 คน

 - จ ำนวนรำงวัลท่ีนักศึกษำได้รับสร้ำงช่ือเสียงให้กับมหำวิทยำลัย  12 รำงวัล

 - จ ำนวนอำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงำน 3 คน

ดีเด่นระดับคณะ

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เงินรำยได้ 400,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ประจ าปีงบประมาณ 2565 อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย ≥ 3.51

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1 โครงกำร

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ท าบุญเล้ียงพระถวายเพล) เงินรำยได้ 43,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

จิตอำสำและจิตส ำนึกกำรรักองค์กร สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ประจ าปีงบประมาณ พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ต่อ - พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.50

โครงการ SciEE Green Idol & Idea (แบบออนไลน์) เงินรำยได้ 30,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการไหว้ครู เงินรำยได้ 150,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เงินรำยได้ 400,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และท านุบ ารุงศิลป- เงินรำยได้ 5,000 บัณฑิตวิทยาลัย

วัฒนธรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีจัดและสอดคล้องกับพันธกิจ 2 กิจกรรม

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โครงการส่งเสริมการรับรู้การเผยแพร่และปฏิบัติตาม เงินรำยได้ 7,000 ส านักหอสมุดกลาง

จิตอำสำและจิตส ำนึกกำรรักองค์กร จรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละควำมส ำเร็จตำมตัวช้ีวัดของกิจกรรมในโครงกำร ร้อยละ 90

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถสูงหรือประพฤติดีได้รับ 4 คน

กำรยกย่อง

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เงินรำยได้ 70,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ตัวช้ีวัดโครงกำร เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 3 โครงกำร/กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมและ   สถาบันสหกิจศึกษาและ

การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม   พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวช้ีวัดโครงกำร   ไทย - เยอรมัน

 - ร้อยละชองบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมกำรส่งเสริม ร้อยละ 90

คุณธรรม จริยธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรอนุรักษ์  

พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร เงินรำยได้ 10,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรด ำเนินงำน 2 กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เงินรำยได้ 15,000 ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร เพ่ืออุตสาหกรรม

 - จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีได้รับ 2 องค์ควำมรู้

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 85

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม 5ส กับ Green University เงินรำยได้ 30,000 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

จิตอำสำและจิตส ำนึกกำรรักองค์กร ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนกิจกรรม 1 กิจกรรม

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

กิจกรรมสืบสานประเพณีเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมไทยและ เงินรำยได้ 30,000 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือสังคมและชุมชน

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรม 3 กิจกรรม

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

โครงการอบรม สัมมนาออนไลน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

จิตอาสาและจิตส านึกการรักองค์กร ไทย - ฝร่ังเศส

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมอบรม ร้อยละ 80

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล เงินรำยได้ 25,000 ส านักงานอธิการบดี

ตัวช้ีวัดโครงกำร (โดย : กองบริหารและ

 - ร้อยละของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80 จัดการทรัพยากรมนุษย์)

(เฉพำะบุคลำกร สนอ.)

 - ระดับคะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

(เฉพำะบุคลำกร สนอ.)

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการคิดเชิงบวก เงินรำยได้ 49,000 ส านักงานอธิการบดี

จิตอำสำและจิตส ำนึกกำรรักองค์กร (Creative Thinking) (โดย : กองกลาง)

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมท่ีมีต่อ คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงกำรฝึกอบรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ โครงการพัฒนาการท างานโดยใช้สารสนเทศ เงินรำยได้ 40,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ของมหำวิทยำลัย รวมถึงสร้ำงฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ตัวช้ีวัดโครงกำร

เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ  - จ ำนวนคร้ังในกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ 2 คร้ัง

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เงินรำยได้ 150,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จัดการ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนระบบท่ีได้รับกำรปรับปรุง/พัฒนำ 2 ระบบ

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีได้รับกำรพัฒนำ 1 ระบบ

- ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ กิจกรรมการส ารวจข้อมูลแบบออนไลน์เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ของมหำวิทยำลัย รวมถึงสร้ำงฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ศิษย์เก่า

เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 1 ฐำนข้อมูล

โครงการจัดท าระบบ Document management เงินรำยได้ 90,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนระบบท่ีพัฒนำข้ึนมำ 1 ระบบ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย ส านักหอสมุดกลาง

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของกระบวนกำรส ำคัญท่ีใช้เทคโนโลยีและ Big Data ร้อยละ 80

สนับสนุน

โครงการปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Storage) เงินรำยได้ 2,870,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ส าหรับระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนดิสแบบ SAS 10 หน่วย

 - จ ำนวนดิสแบบ NS-SAS 15 หน่วย

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ เงินรำยได้ 300,000 สถาบันสหกิจศึกษาและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 - จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีหน่วยงำนน ำไปบูรณำกำรหรือ 1 ระบบ ไทย - เยอรมัน

ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพ่ิมข้ึน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย เงินรำยได้ 200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ของมหำวิทยำลัย รวมถึงสร้ำงฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ  - จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 1 ระบบ

 - ต่อ -

โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ ส านักงานอธิการบดี

และประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลภาพ (โดย : กองกลาง)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ระบบฐำนข้อมูลคลังภำพท่ีทันสมัย ปลอดภัย สะดวกต่อกำร 1 งำน

สืบค้น

 - ระดับคะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรใช้งำน คะแนนเฉล่ีย ≥3.75

ระบบสืบค้นข้อมูลคลังภำพด้วยระบบสำรสนเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน เงินรำยได้ 20,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ระดับ 4

จำก (5)

โครงการสนับสนุนบุคลากรน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและ

ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ ระดับ 5

ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และนวัตกรรมดิจิทัล

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน ร้อยละ 100

กำรปฏิบัติงำนได้

โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปฏิบัติงาน

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้ท่ีใช้งำนระบบสำรสนเทศ  3 คน

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SMART People วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนกิจกรรม 2 กิจกรรม

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผ่านส่ือสารสนเทศ แบบออนไลน์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2 กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "เทคนิคการสร้างภาพ เงินรำยได้ 3,400 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โปสเตอร์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Power Point 

และการตัดต่อวีดีโอเพ่ือใช้ส าหรับส่ือสังคมออนไลน์"

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

- ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

- ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบ เงินรำยได้ 3,950 คณะสถาปัตยกรรมและ

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม ส านักงานอัตโนมัติโมดูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมอบรม ร้อยละ 80 

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - ร้อยละควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อนและหลังกำรอบรมท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เงินรำยได้ 200,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ คะแนนเฉล่ีย ≥3.51

ของคณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม

ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ระดับ 4

โครงการประเมินความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย

ไปใช้ประโยชน์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ระดับ 4

(จำก 7 ระดับ)

โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสายน าสัญญาณ เงินรำยได้ 4,500,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ใยแก้วน าแสง เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนอำคำรท่ีใช้บริกำรเครือข่ำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง 16 อำคำร

 - ร้อยละในกำรให้บริกำรสำยน ำสัญญำณใยแก้วน ำแสง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

 - กำรรองรับควำมเร็วในกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย ไม่น้อยกว่ำ 10 Gbps

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพ Router หลัก เงินรำยได้ 1,500,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมประสิทธิภำพ Router 1 อุปกรณ์

 - จ ำนวนพอร์ตเช่ือมต่อ 10 Gbps ไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ต

 - ร้อยละควำมต่อเน่ืองในกำรให้บริกำร ร้อยละ 95

โครงการบ ารุงรักษางานด้านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค เงินรำยได้ 350,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนระบบท่ีมีกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเน่ือง 1 ระบบ

โครงการอบรมการใช้เคร่ืองมือของ Google ในการเพ่ิม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไทย - ฝร่ังเศส

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ร้อยละ 80

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งาน Microsoft เงินรำยได้ 7,700 ส านักงานอธิการบดี

Outlook อย่างมืออาชีพ (โดย : กองส่งเสริมวิชาการ)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งาน OneDrive เงินรำยได้ 25,400 ส านักงานอธิการบดี

และ SharePoint (โดย : กองส่งเสริมวิชาการ)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 5 สร้ำงเสถียรภำพและควำมม่ันคงทำงกำรเงิน โครงการทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เงินรำยได้ 700,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

กำรคลัง โดยอำศัยภำคอุตสำหกรรมและหน่วยงำน ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวข้องเป็นฐำนและบริหำรสินทรัพย์ให้คุ้มค่ำและเกิด  - จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุน 2 โครงกำร

ประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ คณะเทคโนโลยีและ

และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย ข้อบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีรับรู้และเข้ำใจเก่ียวกับระเบียบ ร้อยละ 80

ข้อบังคับ และประกำศท่ีเก่ียวข้องของมหำวิทยำลัย

กิจกรรมการให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เก่ียวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีรับรู้และมีควำมเข้ำใจระเบียบและ ไม่น้อยกว่ำ

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ โครงการให้ความรู้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เงินรำยได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ของมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระเบียบ 1 โครงกำร

ข้อบังคับ ประกำศท่ีเก่ียวข้องกับมหำวิทยำลัย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เงินรำยได้ 3,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เงินรำยได้ 15,000 คณะสถาปัตยกรรมและ

โครงการตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย” การออกแบบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมอบรม ร้อยละ 80 

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - ร้อยละควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อนและหลังกำรอบรมท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ คณะบริหารธุรกิจและ

และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมบริการ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน เงินรำยได้ 20,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ตัวช้ีวัดโครงกำร เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรผู้บริหำรพบผู้ปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำ 35 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการพัฒนาตนเองอย่าง เงินรำยได้ 5,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ต่อเน่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้ท่ีได้รับกำรเชิดชูเกียรติ 2 คน

โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร เงินรำยได้ 300,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของบุคลำกรในกำรเข้ำร่วม คะแนนเฉล่ีย 4.00

โครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำใจระเบียบและข้อบังคับของ ร้อยละ 80

มหำวิทยำลัยอย่ำงถูกต้อง

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร เงินรำยได้ 15,000 ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร เพ่ืออุตสาหกรรม

 - จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีได้  2 องค์ควำมรู้ 

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ โครงการซักซ้อมความเข้าใจของระเบียบและข้อบังคับของ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย มหาวิทยาลัย ไทย - ฝร่ังเศส

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 80

 - จ ำนวนกิจกรรม 2 กิจกรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เร่ือง การเสนอผลงาน เงินรำยได้ 4,230 ส านักงานอธิการบดี

ทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ (โดย : กองกฎหมาย)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำย คะแนนเฉล่ีย 3.75

เร่ือง กำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี :  -

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม โครงการผู้น าวิศวฯ รุ่นใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม รุ่นท่ี 2 เงินแหล่งอ่ืน 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภำยในมหำวิทยำลัย (KMUTNB Engineering Idol for Earth #2) (เงินบริจำค

ตัวช้ีวัดโครงกำร รศ.ดร.สมชอบ

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ร้อยละ 80 ไชยเวช)

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการส่งเสริมและจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน เงินรำยได้ 50,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร 1 โครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม โครงการ Big Cleaning (5ส) เงินรำยได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ภำยในมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ Big Cleaning Day เงินรำยได้ 3,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 60 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ Green University เงินรำยได้ 100,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อสภำพแวดล้อม คะแนนเฉล่ีย ≥3.51

บรรยำกำศในกำรท ำงำน

กิจกรรมการเก็บข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะ คณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - จ ำนวนคร้ังในกำรเก็บข้อมูลปริมำณกำรคัดแยกขยะ 1 คร้ัง/เดือน

โครงการ SciEE Day 2022 เงินรำยได้ 34,500 คณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.50

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้าน Green University เงินรำยได้ 22,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ภำยในมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - ต่อ -  - ระดับผลสัมฤทธ์ิของกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มหำวิทยำลัย ระดับ 4

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรเป็นมหำวิทยำลัยย่ังยืน 2 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี :  -

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เงินแหล่งอ่ืน 12,000,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดโครงกำร (เงินบริจำค)

 - จ ำนวนสถำนท่ีท่ีได้รับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีข้ึน 1 สถำนท่ี

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศ เงินรำยได้ 80,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ในการปฏิบัติงาน

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร 2 โครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงการ

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ คะแนนเฉล่ีย 4.00

ในกำรท ำงำนและควำมปลอดภัย



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ี โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เงินรำยได้ 1,000,000 คณะเทคโนโลยีและ

เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดโครงกำร การจัดการอุตสาหกรรม

 - ต่อ -  - จ ำนวนโครงกำรท่ีมีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยใน 2 โครงกำร

หน่วยงำน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ คะแนนเฉล่ีย 3.51

ในกำรท ำงำนและควำมปลอดภัยในรอบปี

กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคณะให้เป็น เงินรำยได้ 15,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Green Office และจัดโครงการ Big Cleaning Day และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการสุขภาพดีเร่ิมท่ีตัวเรา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เงินรำยได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ระดับคะแนนของผู้ท่ีมีควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึนหลังเข้ำร่วมโครงกำร  8 คะแนน

(จำกคะแนนเต็ม 10)

โครงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม วทอ. เงินรำยได้ 2,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำพแวดล้อมใน วทอ. ระดับ 4

- ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ี โครงการสโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม เงินรำยได้ 2,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 60 คน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

กิจกรรมการดูแลสถานท่ีอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังในกำรดูแลและปรับปรุงสถำนท่ี 6 คร้ัง

โครงการ Big Cleaning Day เงินรำยได้ 32,500 คณะสถาปัตยกรรมและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การออกแบบ

 - ร้อยละบุคลำกรและนักศึกษำของคณะท่ีเข้ำร่วมโครกำร ร้อยละ 80

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองงานด้าน Green University/ เงินรำยได้ 20,000 บัณฑิตวิทยาลัย

รองรับ Covid-19 วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

โครงการจัดซ้ือ atk เพ่ือความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงาน เงินรำยได้ 10,000 วิทยาลัยนานาชาติ

ในวิทยาลัยนานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีใช้งำน ร้อยละ 50 

โครงการบริหารความเส่ียง เงินรำยได้ 40,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ี โครงการจัดสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์อาคาร คณะบริหารธุรกิจและ

เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - ต่อ -  - จ ำนวนโครงกำรจัดสภำพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์อำคำร 1 โครงกำร

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน Green University เงินรำยได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - กิจกรรมมหำวิทยำลัยสีเขียว 1 กิจกรรม

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ 5ส เงินรำยได้ 5,000 คณะบริหารธุรกิจ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) เงินรำยได้ 5,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนกิจกรรมท่ีจัดและสอดคล้องพันธกิจ  2 กิจกรรม

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักหอสมุดกลางให้เป็น เงินรำยได้ 20,000 ส านักหอสมุดกลาง

Smart Space

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง 1 พ้ืนท่ี 

โครงการ 5ส เงินรำยได้ 50,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ตัวช้ีวัดโครงกำร เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ี โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม เงินรำยได้ 20,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - ต่อ -  - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 4.00

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เงินแผ่นดิน 2,147,500 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝร่ังเศส ไทย - ฝร่ังเศส

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 80

โครงการ 3R เพ่ือการลดใช้พลังงาน เงินรำยได้ 18,090 ส านักงานอธิการบดี

ตัวช้ีวัดโครงกำร (โดย : กองงาน

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี คะแนนเฉล่ีย 3.75 วิทยาเขตปราจีนบุรี)

ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

โครงการจัดกิจกรรม 5ส ส านักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม เงินรำยได้ 95,400 ส านักงานอธิการบดี

5ส อย่างย่ังยืน (โดย : กองกิจการนักศึกษา/

ตัวช้ีวัดโครงกำร กองกลาง/กองอาคารฯ/

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจในภำพรวมของบุคลำกรใน คะแนนเฉล่ีย 4.00 กองส่งเสริมวิชาการ)

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ท่ีมีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม

 - ร้อยละของหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดีท่ีร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการจัดท าห้องสตูดิโอไลฟ์สดพร้อมฉากเสมือนจริง เงินรำยได้ 200,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิงรุก ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - มีสตูดิโอท่ีพร้อมส ำหรับกิจกรรมออนไลน์ 1 ห้อง

โครงการวิศวฯ ปันน้ าใจ เงินแหล่งอ่ืน 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร (กองกิจฯ)

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก เงินรำยได้ 300,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 3 ช่องทำง

 - จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม 3 โครงกำร/กิจกรรม

โครงการสร้างความมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เงินรำยได้ 25,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ท่ีจัดโดยมีควำมร่วมมือกับ 1 หน่วยงำน

หน่วยงำนภำยนอก

โครงการ Virtual Applied Science Discovery คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 50 คน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการจัดท าข่าว FITM NEWS ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ คณะเทคโนโลยีและ

เชิงรุก ออนไลน์ การจัดการอุตสาหกรรม

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังในกำรจัดท ำ FITM NEWS ออนไลน์ 6 คร้ัง

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย คณะเทคโนโลยีและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การจัดการอุตสาหกรรม

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ท่ีส่วนงำนจัดร่วมกับโรงเรียน 4 กิจกรรม

เครือข่ำย

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม หรือรางวัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของคณะโดยใช้การประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เงินรำยได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ประยุต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 3 ช่องทำง

โครงการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ เงินรำยได้ 2,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

องค์การ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่ 5 ช่องทำง

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก วิทยาลัยเทคโนโลยี

เชิงรุก ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - ต่อ -  - จ ำนวนควำมถ่ีของข่ำวสำรท่ีได้ประชำสัมพันธ์ 50 คร้ัง

 - จ ำนวนผู้เข้ำชมข่ำวสำรผ่ำนส่ือออนไลน์ในทุกช่องทำงของ 1,000 คน

วิทยำลัย

โครงการอบรมเครือข่ายครูแนะแนว เงินรำยได้ 10,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนครูแนะแนวท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 20 คน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เงินรำยได้ 70,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ 3 ช่องทำง

โครงการโควตาเรียนดีแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ เงินรำยได้ 5,000 วิทยาลัยนานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโรงเรียนท่ีให้โควตำเรียนดี 200 โรงเรียน

 - จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครเรียนจำกโควตำ 2 คน

โครงการประชาสัมพันธ์คณะ เงินรำยได้ 60,000 คณะพัฒนาธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรม

 - จ ำนวนช่องทำงประชำสัมพันธ์ 3 ช่องทำง

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะน าคณะ เงินรำยได้ 20,000 คณะบริหารธุรกิจและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - จ ำนวนโครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและแนะน ำคณะ 1 โครงกำร

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เงินรำยได้ 110,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิงรุก ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - ต่อ -  - จ ำนวนส่ือประชำสัมพันธ์ 3 ส่ือ

 - จ ำนวนผู้เข้ำชมจำกส่ือท้ังหมด 2,000 ยอดรับชม

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เงินรำยได้ 150,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนส่ือประชำสัมพันธ์ 3 ส่ือ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน เงินรำยได้ 25,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

และส่ิงแวดล้อม พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 16 โรงเรียน

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.50

โครงการเปิดบ้าน SciEE (Open house) ประจ าปี เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

การศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) (เงินเหลือจ่ำย) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.50

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนช่องทำงประชำสัมพันธ์เชิงรุกท่ีเพ่ิมข้ึน 2 ช่องทำง

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการส่ือสารพลังสูง ส านักหอสมุดกลาง

เชิงรุก ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนระบบกำรส่ือสำรท่ีเพ่ิมข้ึน 1 ระบบ

 - จ ำนวนค ำชม 200 ค ำชม

โครงการ ICIT DAY เงินรำยได้ 150,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ตัวช้ีวัดโครงกำร เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.81

โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของส านัก เงินรำยได้ 100,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

คอมพิวเตอร์ฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับข่ำวสำรจำกทุกช่องทำง คะแนนเฉล่ีย 3.71

 - ร้อยละของผู้ติดตำมทำง Social Network ท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ร้อยละ 10

โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. เงินรำยได้ 137,000 สถาบันสหกิจศึกษาและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 - จ ำนวนผลงำนของนักศึกษำท่ีส่งเข้ำร่วมกำรประกวด 50 ผลงำน ไทย - เยอรมัน

โครงงำนสหกิจศึกษำ

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ เงินรำยได้ 200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผลงำนท่ีมีกำรเผยแพร่ 10 ผลงำน

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านัก ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เชิงรุก ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - จ ำนวนผลงำนและกิจกรรมท่ีเผยแพร่ 24 คร้ัง

โครงการส ารวจความคิดเห็นต่อการขอรับบริการด้านการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ไทย - ฝร่ังเศส

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 80

 - จ ำนวนกิจกรรม 2 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้ำงกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าของ เงินรำยได้ 220,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติงำน บุคลากร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

   1) สำยวิชำกำร (บุคลำกรใหม่ท่ีบรรจุปี 2561-2565) ร้อยละ 80

   2) สำยสนับสนุนวิชำกำร ร้อยละ 80

 - จ ำนวนโครงกำรท่ีจัดอบรม 2 โครงกำร

โครงการส่งเสริมและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ให้บุคลากร เงินรำยได้ 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 40 คน

 - จ ำนวนกิจกรรม/หัวข้อท่ีจัดอบรม 2 เร่ือง

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้ำงกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร โครงการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เงินรำยได้ 1,800,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติงำน ในการปฏิบัติงาน (ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุมวิชาการ/

 - ต่อ - ติดตามและประเมินผล/แลกเปล่ียนเรียนรู้) 

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำร 5 โครงกำร

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 4.00

โครงการอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร เงินรำยได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ร้อยละ 30

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน คณะเทคโนโลยีและ

ปฏิบัติการประจ าปี การจัดการอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ร้อยละ 95

ประจ ำปี

โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภายในองค์กร คณะเทคโนโลยีและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การจัดการอุตสาหกรรม

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

ภำยในองค์กร

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือก าหนดนโยบายและพิจารณาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม 12 คร้ัง

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้ำงกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เงินรำยได้ 15,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ต่อ -  - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ เงินรำยได้ 8,000 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ระดับคะแนนของผู้ท่ีมีควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึนหลังเข้ำร่วมโครงกำร 8 คะแนน

(จำกคะแนนเต็ม 10)

กิจกรรมการเข้าร่วมอบรมของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรท่ีเข้ำอบรม ร้อยละ 80

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนงำนท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4 งำน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบลาออนไลน์ เงินรำยได้ 4,750 คณะสถาปัตยกรรมและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร การออกแบบ

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมอบรม ร้อยละ 80 

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51

 - ร้อยละควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อนและหลังกำรอบรมท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

 - ไม่ใช้งบประมำณ -

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้ำงกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร โครงการสร้างระบบและกลไกในการก ากับดูแลในการบริหาร คณะบริหารธุรกิจและ

ปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดโครงกำร อุตสาหกรรมบริการ

 - ต่อ -  - จ ำนวนคร้ังในกำรประชุมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นอย่ำง 8 คร้ัง

ต่อเน่ือง

กิจกรรมก าหนดโครงสร้างการบริหารงานคณะฯ ในรูปแบบ เงินรำยได้ 40,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ของคณะอนุกรรมการฝ่าย และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำย 15 คร้ัง

โครงการระบบบริหารงานท่ีดี สร้างความย่ังยืนให้กับหน่วยงาน เงินรำยได้ 10,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - จ ำนวนแผนงำนล ำดับข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 10 แผนงำน

 - จ ำนวนคร้ัง/เร่ืองกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 5 คร้ัง/เร่ือง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินรำยได้ 400,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

(โครงการสัมมนาคณะ) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 3.50

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) เงินรำยได้ 25,000 คณะวิทยาศาสตร์ 

รอบปีการศึกษา 2564 พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังท่ีได้รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ CUPT-QA  1 คร้ัง

 - ระดับคะแนนกำรประเมินโดยเฉล่ียตำมเกณฑ์ CUPT-QA ระดับ 2

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้ำงกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เงินรำยได้ 300,000 คณะบริหารธุรกิจ

ปฏิบัติงำน ภายในประเทศ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับทุนกำรศึกษำ 1 คน

โครงการสัมมนาส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เงินรำยได้ 163,000 คณะบริหารธุรกิจ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าของบุคลากร เงินรำยได้ 20,000 บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนคร้ังท่ีได้รับเข้ำรับกำรพัฒนำ 1 คร้ัง/คน/ปี

โครงการผลักดันห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ ส านักหอสมุดกลาง

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของโครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จ ร้อยละ 85

 - คะแนน EdPEx 170 คะแนน

โครงการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายใน เงินรำยได้ 125,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนงำนบริกำรท่ีได้กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ≥6 งำนบริกำร

ISO 9001

 - คะแนนเฉล่ียผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน คะแนนเฉล่ีย >4.00

 - ไม่ใช้งบประมำณ -



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้ำงกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร โครงการประเมินคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน เงินรำยได้ 52,000 ส านักคอมพิวเตอร์และ

ปฏิบัติงำน ISO/IEC 29110 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ต่อ - ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุง 1 ระบบ

ตำมกระบวนกำรมำตรฐำน ISO/IEC 29110

กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   เงินรำยได้ 170,000 สถาบันสหกิจศึกษาและ

ตัวช้ีวัดโครงกำร       พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 - ร้อยละของควำมส ำเร็จกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ร้อยละ 85     ไทย - เยอรมัน

ประจ ำปี    

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 85

โครงการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน เงินรำยได้ 20,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดโครงกำร และเทคโนโลยี

 - คะแนนเฉล่ียของผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของส่วนงำน คะแนนเฉล่ีย 4.20

โครงการพัฒนาบุคลากร เงินรำยได้ 300,000 ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดโครงกำร เพ่ืออุตสาหกรรม

 - จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีได้ 7 องค์ควำมรู้ 

 - ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 85 

โครงการอบรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุม เงินรำยได้ 27,000 ส านักงานอธิการบดี

ภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (โดย : หน่วยตรวจสอบ

ตัวช้ีวัดโครงกำร ภายใน)

 - ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ

แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าใช้จ่าย

(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนฯ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้ำงกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร โครงการสัมมนาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเสริมสร้างการให้ เงินรำยได้ 35,000 ส านักงานอธิการบดี

ปฏิบัติงำน บริการอย่างย่ังยืน เร่ือง การพัฒนางานบริการในยุค (โดย : กองบริการการศึกษา)

 - ต่อ - Digital Disruption และวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)

ตัวช้ีวัดโครงกำร

 - ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร คะแนนเฉล่ีย 3.75



 
จัดท ำโดย 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

 
 

ที่ปรึกษำ 
นายธีระ  ภักดีวานิช  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 
 

ผู้จัดท ำ 
นางสาวฐิติพร  ตันติศรียานุรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล 

นางสาวจุฑามาศ  พูลประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
 

อัดส ำเนำ 
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

 
 

เย็บเล่ม/เข้ำปก 
ศูนย์ผลิตต าราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ส านักงานอธิการบดี 

 
 

พิมพ์ 
จ านวน 65 เล่ม 

 
 
 
 




