แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://zhort.link/AzL

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี

วิสัยทัศน์
(Vision)

พันธกิจ
(Missions)

อัตลักษณ์
(Identity)
เอกลักษณ์
(Uniqueness)

ยุทธศาสตร์
(Strategic
Issues)

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

1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ (To supply qualified graduates to the society)
2. วิจยั และพัฒนา (To encourage research and academic work)
3. บริการวิชาการแก่สังคม (To support public academic services)
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To maintain national arts and culture)

บัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น (Graduates with creativity and practicality)
มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่ วัตกรรม
(KMUTNB : University of creative invention to innovation)

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

คำนำ
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นการขยายกรอบระยะเวลาการ
ดาเนินงานตามช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ได้ขยายออกไปอีก 1 ปี (สิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลา 5 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ทาให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จึงขยับระยะเวลาของแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลัย จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาในปี พ.ศ. 2564 เป็น
ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งแผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงกรอบแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ส่วนงานพิจารณาเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงาน เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อ 1 กลยุทธ์ กรณีโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องในหลายกลยุทธ์ให้ส่วนงานพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องมากที่สุดเพียงกลยุทธ์เดียว
โดยจาแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการดาเนินงานของส่วนงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทาความ
เชื่อมโยงของแผนในระดับต่างๆ ที่มีความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกันระหว่างแผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ
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 เพื่อแสดงให้เห็น
เป้าหมายในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลั กดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแผนปฏิบัติการจะปรากฎข้อมูลรายละเอียดโครงการ/
กิจ กรรม เพีย ง 2 ส่ ว น ได้แก่ ส่ ว นที่ 1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โ ครงการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
โดยในปีงบประมาณนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อดาเนินการตามแผนงานบูรณาการ
เหมือนเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ กองแผนงานจะมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 2 ครั้งต่อปี
ได้แก่ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
ตามลาดับต่อไป
กองแผนงาน ขอขอบคุณทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาข้อมูลและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรประเมินผล
กองแผนงำน สำนักงำนอธิกำรบดี

สารบัญ
JJJJJJJJ

บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนฯ 12 มจพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความเชื่อมโยงของแผนในระดับต่างๆ
J แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
J แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
J แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
J แผนฯ 12 มจพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนภูมิแสดงวงเงินตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ส่วนที่ 1 : สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 : สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงาน
J จานวนโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ จาแนกตามส่วนงาน
J งบประมาณที่ตั้งไว้สาหรับใช้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์
จาแนกตามแหล่งเงิน
รายละเอียดข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 1 : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 : โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม
(Research, Invention and Innovation Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence)
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บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มจพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาหรับปีงบประมาณนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อดาเนินการตามแผนงานบูรณาการ
เหมือนเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารแผนปฏิบัติการจึงปรากฎข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพียง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ทั้งนี้กาหนดให้แต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมสาคัญของส่วนงาน
ไม่เกิน 2 โครงการ/กิจกรรมเท่านั้น และในกรณีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับหลายกลยุทธ์ ให้ส่วนงาน
พิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องมากที่สุดเพียงกลยุทธ์เดียว เมื่อพิจารณาข้อมูล ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ดังกล่าว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้กับส่วนงาน/หน่วยงานภายใน สาหรับดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทั้งในลักษณะงานประจาและงานพัฒนา
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท เพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
สาหรับโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงานที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พบว่า ส่วนงานได้ร่วมกาหนดแผนขับเคลื่อนการดาเนินงานตามขีดความสามารถ ศักยภาพและความพร้อม โดยกาหนด
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แหล่งเงิน และผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น จานวนทั้งสิ้น 469
โครงการ/กิจกรรม จาแนกเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence)
จานวนโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด จานวน 171 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 36.46 รองลงมาได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศ
ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ (Academic Service Excellence) และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการวิ จั ย
สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) ซึ่งมีจานวน
140, 88, และ 70 โครงการ/กิจกรรม ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ตามแผนฯ 12
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีจานวน 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนา
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเทียบโอนทั้งรายวิชาและประสบการณ์ ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1
ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence)
เมื่อพิจารณาในส่ว นของงบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับใช้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ส่วนงานตั้ง
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ประกอบด้วย (1) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร จานวนทั้งสิ้น
69,351,770 บาท จาแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน จานวน 5,692,600 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน
63,659,170 บาท (2) งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.), ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.), เงินบริจาคและเงินสนับสนุน จากหน่วยงาน
ภายนอก ฯลฯ จานวน 60,233,700 บาท และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนิน งาน จานวน

154 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ มีส่วนงานยังไม่สามารถระบุ จานวนงบประมาณที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกในเรื่องทุนวิจัยของบุคลากร
โดยสรุป โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนอง
แผนพัฒนาการศึกษาระดั บอุด มศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนื อ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 539 โครงการ วงเงินประมาณทั้งสิ้น 205,964,570 บาท
สามารถจาแนกโครงการ/กิจกรรม ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย จานวน 70
โครงการ/กิจกรรม (ไม่นับรวมโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในส่วนที่ไม่มีตัวชี้วัดโครงการ)
ส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน จานวน 469 โครงการ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence)
เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการ
กลยุทธ์ที่
ศึกษาแบบปริญญา (Degree) และ 1. นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณาการเทคนิคการสอนแบบต่างๆ
ประกาศนียบัตร (Non-Degree)
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
คุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชน
และเกิดการบูรณาการการเรียนรู้คู่กับการทางานในรูปแบบต่างๆ
3. เพิ่มจานวนหลักสูตรที่มีการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ จัดโครงการ
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษาและทักษะด้านอื่นๆ
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) ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และ
ความเป็นสากล (Internationalization)
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9. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานให้ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนา
ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา (Outcome
Based Education) และมีทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21
10. ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
11. ส่งเสริมให้ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง
มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่
12. พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ โดยมี
ความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ
13. พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเทียบโอน
ทั้งรายวิชาและประสบการณ์
14. ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research,
Invention & Innovation Excellence)
เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความ กลยุทธ์ที่
เป็นเลิศเชิงวิชาการ
1. ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความ ทางวิชาการและสิทธิบัตร
เป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความ และสิทธิบัตร
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความ
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน และสังคม
4. พัฒนาระบบการจัดการและบริหารภาระงานสนับสนุนงานวิจัยและ
บุคลากรเพื่อให้การวิจัยดาเนินได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
5. ส่งเสริมการทางานร่วมกันของกลุ่มอาจารย์ในงานวิจัยเพื่อสร้างโอกาส
ในการได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน
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6. ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ตอบสนองการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ
7. ส่งเสริมระเบียบและการจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence)
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเอง
กลยุทธ์ที่
ด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของ
1. ส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศ
ค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูป
(Ecosystem) ในด้านการบริการวิชาการ
มูลค่า (In Kind) จากงานบริการ
2. ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรและ
วิชาการ
ความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ สาหรับงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ
3. พัฒนาโครงสร้างการบริหารบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการ
(Ecosystem) การบริการวิชาการ 4. พัฒนาแนวปฏิบัติภายในของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่องานบริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
วิชาการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้
เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มี
5. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยัง
ภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับ
หลักสูตรการเรียนการสอนได้
ความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงาน
6. สร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) และภาพลักษณ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย
องค์กร (Corporate Image) สาหรับใช้เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการ
7. ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการ
วิชาการอย่างยั่งยืนโดยการปลูกจิตสานึกรักองค์กร
9. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนงานและวิทยาเขตในการ
บริการวิชาการ
10. ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการที่ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence)
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนา
กลยุทธ์ที่
บุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ
1. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ บริหารจัดการ
(SMART People)
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็น
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจิตสานึก
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital
การรักองค์กร
University)
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหาร รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจ
จัดการมีประสิทธิภาพและรองรับ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
การเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็น
5. สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินการคลัง โดยอาศัย
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน และบริหารสินทรัพย์
สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวย
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ความสะดวกเพื่อการพัฒนา
6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของ
ที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัย
7. สร้างต้นแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
8. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
10. สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ความเชื่อมโยงของแผนในระดับต่างๆ

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. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
 แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนฯ 12 มจพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580)

1. ความมั่นคง

3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

4. การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม

5. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นาทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา
เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

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

3. เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทย
ให้เป็ นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการ
ใช้ความรู ้ สร้างผลงานวิจยั ค้นหาคาตอบที่จะ
นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจ ทัง้ ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
4. อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและ
นาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
และท้องถิ่น

1. อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้าง
ศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ
2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา
เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทย
ให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการ
ใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบทีจ่ ะ
นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
4. อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและ
นาความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน

5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบ
การกากับดูแลทีร่ ับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
6. ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ
การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลทีม่ ีประสิทธิภาพ

และท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
แผนยุทธศาสตร์
มจพ. ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนฯ 12 มจพ.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

2. ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและ
นวัตกรรม (Research,
Invention and Innovation
Excellence)

2. ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและ
นวัตกรรม (Research,
Invention and Innovation
Excellence)
 กลยุทธ์ 1  กลยุทธ์ 5
 กลยุทธ์ 2  กลยุทธ์ 6
 กลยุทธ์ 3  กลยุทธ์ 7
 กลยุทธ์ 4

3. ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการ (Academic Service
Excellence)

1. ความเป็นเลิศด้านการจัด
การศึกษา (Academic
Excellence)

3. ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการ (Academic Service
Excellence)

1. ความเป็นเลิศด้านการจัด
การศึกษา (Academic
Excellence)

 กลยุทธ์ 1
 กลยุทธ์ 2
 กลยุทธ์ 3
 กลยุทธ์ 4
 กลยุทธ์ 5

 กลยุทธ์ 6
 กลยุทธ์ 7
 กลยุทธ์ 8
 กลยุทธ์ 9
 กลยุทธ์ 10

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

 กลยุทธ์ 8
 กลยุทธ์ 9
 กลยุทธ์ 10
 กลยุทธ์ 11
 กลยุทธ์ 12
 กลยุทธ์ 13
 กลยุทธ์ 14

4. ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
(Management Excellence)

4. ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
(Management Excellence)
 กลยุทธ์ 1
 กลยุทธ์ 2
 กลยุทธ์ 3
 กลยุทธ์ 4
 กลยุทธ์ 5

 กลยุทธ์ 6
 กลยุทธ์ 7
 กลยุทธ์ 8
 กลยุทธ์ 9
 กลยุทธ์ 10

แผนภูมิแสดงวงเงินที่ตั้งไว้สาหรับดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา
(Academic Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและ
นวัตกรรม (Research, Invention & Innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
(Academic Service Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
(Management Excellence)

เป้าประสงค์

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

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

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

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

กลยุทธ์ที่ 1 - 14

กลยุทธ์ที่ 1 - 7

กลยุทธ์ที่ 1 - 10

กลยุทธ์ที่ 1 - 10

รวมทั้งสิ้น 6,798,690 บาท

รวมทั้งสิ้น 101,941,480 บาท

กลยุทธ์

วงเงินรวม

รวมทั้งสิ้น 21,516,500 บาท

รวมทั้งสิ้น 75,707,900 บาท

205,964,570 บาท
หมายเหตุ

(1) วงเงินในโครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มจพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กาหนดให้ไม่เกิน 2 โครงการ ต่อ 1 กลยุทธ์
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่สามารถระบุวงเงินได้
(3) กลยุทธ์ที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรม มารองรับ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 13 ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินทั้งสิ้น 76,379,100 บาท


สำหรับโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 สำมำรถจำแนกตำมส่วนงำน/หน่วยงำน ได้ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 200,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรส่งเสริมและบำรุงรักษำ Center Lab 1

วงเงิน

200,000 บำท

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 2,500,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
วงเงิน 2,500,000 บำท
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำนวน 6 โครงกำร วงเงิน 3,925,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรสมทบกำรบริหำรงำนของสำนักวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน 1,125,000 บำท
• โครงกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
วงเงิน 900,000 บำท
• โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรงำนวิจัย
วงเงิน 200,000 บำท
• โครงกำรยกระดับมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร มจพ. ตำมมำตรฐำน ESPReL วงเงิน 200,000 บำท
• โครงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
วงเงิน 350,000 บำท
• โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
วงเงิน 1,150,000 บำท
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ประจำปี 2565
(KMUTNB Innovation Award 2022)
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 632,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำบันสหกิจศึกษำและพัฒนำ
วงเงิน 632,000 บำท
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส : จำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 927,500 บำท ได้แก่
• โครงกำรบริหำรสถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
วงเงิน 500,000 บำท
• โครงกำรจ้ำงพนักงำนพิเศษ
วงเงิน 427,500 บำท
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา : จำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 400,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรวำรสำรพัฒนำเทคนิคศึกษำ
• โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและสื่อกำรเรียนกำรสอน
แก่มูลนิธิพระดำบสเพื่อโดยเสด็จพระรำชกุศล

วงเงิน
วงเงิน

200,000 บำท
200,000 บำท

กองกลาง : จำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 640,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรจัดพิมพ์สำรประดู่แดง 4 สี
• โครงกำรผลิตสื่อและจัดทำเอกสำรเพื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
• โครงกำรสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อกำรเผยแพร่ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย

วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน

100,000 บำท
500,000 บำท
40,000 บำท

กองคลัง : จำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 721,200 บำท ได้แก่
• โครงกำรขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชำกำรคืน
• โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน

วงเงิน
วงเงิน

400,000 บำท
321,200 บำท

วงเงิน

10,000 บำท

วงเงิน
วงเงิน

270,000 บำท
425,000 บำท

วงเงิน

10,000 บำท

กองแผนงาน : จำนวน 6 โครงกำร วงเงิน 715,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรติดตำมกำรดำเนินงำนแต่ละส่วนงำนเพื่อกำรขับเคลื่อน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580)
• โครงกำรจัดทำหนังสือรำยงำนประจำปี 2564
• โครงกำรจัดทำหนังสือสำรสนเทศมหำวิทยำลัย
- โครงกำรจัดทำหนังสือ KMUTNB General Information
Bulletin 2021 - 2022
- โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อบัณฑิต
รุ่นปีกำรศึกษำ 2563
- โครงกำรจัดทำหนังสือสำรสนเทศ มจพ. ปีกำรศึกษำ 2564
• โครงกำรจัดพิมพ์หัวข่ำวสำรสนเทศ มจพ.

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ : จำนวน 8 โครงกำร วงเงิน 2,171,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคล
วงเงิน 1,571,000 บำท
• โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร
วงเงิน
75,000 บำท
• โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชำชีพครู
วงเงิน 150,000 บำท
• โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรวิเครำะห์สมรรถนะวิชำชีพเฉพำะตำแหน่ง
วงเงิน 155,000 บำท
• โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมำภิบำล
วงเงิน
25,000 บำท
• โครงกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
- โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
วงเงิน
17,000 บำท
ปฏิบัติงำนจำกผู้เกษียณอำยุรำชกำร
- โครงกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วงเงิน
16,500 บำท
เพื่อให้นักศึกษำคิดเป็น ทำเป็น
- โครงกำรวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9
วงเงิน 161,500 บำท

กองกิจการนักศึกษา : จำนวน 10 โครงกำร วงเงิน 3,355,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรโลกทัศน์อำชีพ
• โครงกำรกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
(ค่ำจ้ำงพนักงำนพิเศษ วุฒิปริญญำตรี)
• โครงกำรบริหำรด้ำนกีฬำ (ค่ำจ้ำงพนักงำนพิเศษ)
• โครงกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ช่ำงเทคนิค ประจำอำคำร 40 ปี มจพ.
• โครงกำรเงินสมนำคุณอำจำรย์ที่ปรึกษำฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
ประจำปี 2565
• โครงกำรพัฒนำบัณฑิตในอุดมคติไทยตำมนโยบำยรัฐบำล
(ค่ำบำรุงสมำชิกเครือข่ำย)
• โครงกำรจ้ำงพนักงำนพิเศษเพื่อดูแลสนำมกีฬำ
• โครงกำรจ้ำงพนักงำนพิเศษที่มีสัญญำจ้ำง (ต่อเนื่อง)
• โครงกำรประกำศคุณงำมควำมดีนักศึกษำ
• โครงกำรประกวดพำนไหว้ครู
กองบริการการศึกษา : จำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 2,150,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรคณะทำงำนโครงกำรเปิดสอนนักศึกษำสมทบพิเศษ
• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
• โครงกำรบำรุงรักษำระบบงำนคอมพิวเตอร์เพื่อบริกำรนักศึกษำ
กองส่งเสริมวิชาการ : จำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 3,000,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
• โครงกำรจัดทำวำรสำร Applied Science and Engineering Progress
• โครงกำรศึกษำและพัฒนำระบบสะเต็มเชิงนวัตกรรมในวิถีชีวิตใหม่
และกำรสร้ำงอำชีพ

วงเงิน
วงเงิน

70,000 บำท
214,800 บำท

วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน

429,600 บำท
240,200 บำท
230,000 บำท

วงเงิน

3,000 บำท

วงเงิน 660,800 บำท
วงเงิน 1,409,400 บำท
วงเงิน
48,000 บำท
วงเงิน
49,200 บำท

วงเงิน 1,000,000 บำท
วงเงิน 500,000 บำท
วงเงิน 650,000 บำท

วงเงิน 600,000 บำท
วงเงิน 400,000 บำท
วงเงิน 2,000,000 บำท

หน่วยตรวจสอบภายใน : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 151,900 บำท ได้แก่
• โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบประจำมหำวิทยำลัย

วงเงิน

151,900 บำท

กองงานพัสดุ : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 775,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในงำนก่อสร้ำงของ มจพ.

วงเงิน

775,000 บำท

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 960,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

วงเงิน

960,000 บำท

กองกฎหมาย : จำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 220,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีทำงกฎหมำย
• โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำย

วงเงิน
วงเงิน

20,000 บำท
200,000 บำท

กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี : จำนวน 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
• โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด และค่ำจ้ำงเหมำดูแล
วงเงิน 4,000,000 บำท
รักษำควำมปลอดภัย มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี
กองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 5,800,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดูแลรักษำควำมสะอำดและค่ำจ้ำงเหมำ
ดูแลรักษำควำมปลอดภัย

วงเงิน 5,800,000 บำท

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ : จำนวน 4 โครงกำร วงเงิน 1,250,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำงประเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
• โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติกำร "English for your future"
• โครงกำร KMUTNB Leadership Camp 2022
• โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
ไทย - นำนำชำติ KMUTNB staff mobility Program

วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน

915,000 บำท
169,000 บำท
40,000 บำท
126,000 บำท

กองงานสานักงานสภามหาวิทยาลัย : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 4,000,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรบริหำรสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
วงเงิน 4,000,000 บำท
สภาคณาจารย์และพนักงาน : จำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 697,200 บำท ได้แก่
• โครงกำรพิมพ์จดหมำยข่ำวสำรสภำคณำจำรย์และพนักงำน
• โครงกำรบริหำรสภำคณำจำรย์และพนักงำน มจพ.
• โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น

วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน

100,000 บำท
497,200 บำท
100,000 บำท

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 3,000,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยำกรมนุษย์
วงเงิน 3,000,000 บำท
เพื่ออุตสำหกรรม
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ : จำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 2,300,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรอำคำรนวมินทรรำชินี
วงเงิน 920,000 บำท
• โครงกำรจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย อำคำรนวมินทรรำชินี
วงเงิน 1,380,000 บำท
ศูนย์ผลิตตาราเรียน : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 250,000 บำท ได้แก่
• โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

วงเงิน

250,000 บำท

IAESTE Thailand : จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 854,700 บำท ได้แก่
• โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำนำนำชำติเพื่อกำรฝึกงำนด้ำนเทคนิค
ประจำประเทศไทย

วงเงิน

854,700 บำท

โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วงเงิน 25,190,600 บาท
• โครงกำรตอบสนองตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยและ
วงเงิน 2,000,000 บำท
นโยบำยรัฐบำลในแผนฯ 13
• สำรองสมทบหมวดค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับงบประมำณไม่เพียงพอ
วงเงิน 19,025,100 บำท
และโครงกำรจำเป็นเร่งด่วน
• สมทบค่ำเช่ำทรัพย์สิน
วงเงิน 1,365,500 บำท
• โครงกำรบริหำรอุทยำนเทคโนโลยี
วงเงิน 2,000,000 บำท
• โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำนักศึกษำต่ำงชำติ
วงเงิน 500,000 บำท
ตำมโครงกำรพระรำชดำริสมเด็จพระเทพฯ
• โครงกำรสนับสนุนกำรสอนภำษำที่สำม
วงเงิน 300,000 บำท

ส่วนที่ 2
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงาน
สรุปข้อมูลจานวนโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ จาแนกตามส่วนงาน
สรุปงบประมาณที่ตั้งไว้สาหรับใช้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ จาแนกตามแหล่งเงิน

ตารางสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มจพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์จาแนกตามส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฯ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานฯ

คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักหอสมุดกลาง

สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาฯ

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

สานักงานอธิการบดี
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ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อส่วนงาน

140

(ซ้า1)

(Academic Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
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10

469

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research,
Invention and Innovation Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ

(ซ้า1)

(ซ้า2)

(Academic Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

11

7

5

7

7

13

ความเป็นเลิศด้านการจัดการ

5
(ซ้า1)

(Management Excellence)
รวมทั้งสิ้น

31

19

27

20

27

27

25

หมายเหตุ : * โครงการ/กิจกรรมเดียวกัน สามารถใส่ในกลยุทธ์ที่แตกต่างกันได้ เฉพาะกรณีที่มีตัวชี้วัดคนละตัว แต่จะนับโครงการแค่ 1 ครังเท่านัน เช่น โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น

สรุปงบประมาณที่ตงั้ ไว้สาหรับใช้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์ จาแนกตามแหล่งเงิน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา
(Academic Excellence)
(จานวน 140 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม
(Research, Invention and
Innovation Excellence)
(จานวน 70 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
(Academic Service Excellence)
(จานวน 88 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
(Management Excellence)
(จานวน 171 โครงการ)
รวมทั้งสิ้น 469 โครงการ

มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแหล่งอื่น ไม่ใช้งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(จานวนโครงการ)
2,750,000
12,376,800
43,700
43 โครงการ

-

23,337,900

47,370,000

20 โครงการ

795,100

2,683,590

720,000

45 โครงการ

2,147,500

25,260,880

12,100,000

46 โครงการ

5,692,600

63,659,170

60,233,700

154 โครงการ

หมายเหตุ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการ/กิจกรรม ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ที่ยังไม่สามารถระบุจานวนงบประมาณ
(งบประมาณจากแหล่งอื่น) ที่ตั้งไว้สาหรับใช้ในการดาเนินงานได้ จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
จาแนกตาม : ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ ที่ได้รับจัดสรร
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปี 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรูค้ ิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้
และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ โครงการ KMUTNB Leadership Camp 2022
40,000
ศูนย์ความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงการ
นานาชาติ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไทย - นานาชาติ
KMUTNB staff mobility Program
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

126,000

ศูนย์ความร่วมมือ
นานาชาติ

คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจา
854,700
IAESTE Thailand
ประเทศไทย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ประจาปี 2565
350 คน
- จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกรับทุนฝึกงาน ประจาปี 2565
60 คน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรูค้ ิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้
และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพและมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
500,000
และเพียงพอ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ ที่ได้รับจัดสรร
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปี 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรูค้ ิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้
และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู
150,000
กองบริหารและจัดการ
ด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดโครงการ
ทรัพยากรมนุษย์
(21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) - ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา - ร้อยละของจานวนผู้ผ่านการทดสอบ
ร้อยละ 85
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กองบริหารและจัดการ
 โครงการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจาก
17,000
ทรัพยากรมนุษย์
ผู้เกษียณอายุราชการ
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.50
 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
คิดเป็น ทาเป็น
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ วุฒิปริญญาตรี)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน
- ร้อยละของผลการประเมิน

16,500

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.50
214,800
1 คน
ร้อยละ 85

กองกิจการนักศึกษา

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพ

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการบริหารด้านกีฬา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ)
ด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดโครงการ
(21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) - จานวนบุคลากรที่ให้บริการ
ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ประจาอาคาร 40 ปี มจพ.
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน
โครงการเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจาปี 2565
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนอาจารย์ที่ปรึกษา
- จานวนชมรมที่นักศึกษาสามารถดาเนินกิจกรรมได้
โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพื่อดูแลสนามกีฬา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรสาหรับให้บริการ (นักวิชาการศึกษา, นายช่างเทคนิค,
พนักงานสถานที)่
โครงการจ้างพนักงานพิเศษที่มีสัญญาจ้าง (ต่อเนื่อง)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี
- จานวนพนักงานพิเศษเพื่อปฏิบัติงาน ระดับ ป.วส.
โครงการดาเนินการด้านต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนแขกชาวต่างประเทศทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
429,600
กองกิจการนักศึกษา

2 คน
240,200

กองกิจการนักศึกษา

230,000

กองกิจการนักศึกษา

660,800

กองกิจการนักศึกษา

1,409,400

กองกิจการนักศึกษา

915,000

ศูนย์ความร่วมมือ
นานาชาติ

1 คน

72 คน
60 ชมรม

3 คน

6 คน
1 คน

10 คน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพ

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ "English for your future"
ด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดโครงการ
(21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) - คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ความเป็นสากล (Internationalization) การบริหารการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
169,000
ศูนย์ความร่วมมือ
นานาชาติ

คะแนนเฉลี่ย 3.51

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรูค้ ิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้
และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี โครงการโลกทัศน์อาชีพ
70,000
กองกิจการนักศึกษา
(Technopreneurship) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต ตัวชี้วัดโครงการ
(Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) - จานวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรที่ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน
36 คน
และความเป็นสากล (Internationalization)
- จานวนหนังสือ "โลกทัศน์อาชีพ" ที่แจกให้แก่นักศึกษา
1,430 เล่ม
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.75
โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตามนโยบายรัฐบาล (ค่าบารุงสมาชิกเครือข่าย)
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายบัณฑิต

โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการสอนภาษาที่สาม

3,000
5 มหาวิทยาลัย

300,000

กองกิจการนักศึกษา

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ ที่ได้รับจัดสรร
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปี 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรูข้ องอาจารย์
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย
2,500,000
บัณฑิตวิทยาลัย
ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
ตัวชี้วัดโครงการ
วิศวกรรมศาสตร์
- จานวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรูค้ วามสามารถในระดับสากล
30 คน
นานาชาติสิรินธร
และมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับนานาชาติ
ไทย - เยอรมัน
- จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่
30 ผลงาน
ยอมรับโดยเป็นผลงานจากอาจารย์ใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี)
- มูลค่างานวิจัยและบริการวิชาการ
30 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและ
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
1,150,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
พระนครเหนือ ประจาปี 2565 (KMUTNB Innovation Award 2022)
(เริม่ ส.ค. 64)
และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน
- จานวนผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 200 คน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านงานวิจัยและ
โครงการจัดทาวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดโครงการ
- ต่อ - จานวนการจัดทาวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการจัดทาวารสาร Applied Science and Engineering Progress
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนการจัดทาวารสารวิชาการ Applied Science and Engineering
Progress

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
600,000
กองส่งเสริมวิชาการ

4 ฉบับ/ต่อปี
400,000

กองส่งเสริมวิชาการ

4 ฉบับ/ต่อปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการและบริหารภาระงาน
โครงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
350,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
สนับสนุนงานวิจัยและบุคลากรเพื่อให้การวิจัยดาเนินได้อย่าง ตัวชี้วัดโครงการ
และเทคโนโลยี
คล่องตัวมากขึ้น
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
โครงการส่งเสริมและบารุงรักษา Center Lab 1
200,000
คณะวิทยาศาสตร์
ของบุคลากรและความพร้อมด้านเครือ่ งมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตัวชี้วัดโครงการ
ประยุกต์
สาหรับงานบริการวิชาการ
- ระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการศูนย์เครือ่ งมือ
ระดับ 4

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ ที่ได้รับจัดสรร
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปี 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
200,000
สานักพัฒนาเทคนิค
และภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) สาหรับใช้เพื่อ ตัวชี้วัดโครงการ
ศึกษา
ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
- จานวนการจัดทาต้นฉบับ
4 ฉบับ
- จานวนเล่มในการเผยแพร่
300 เล่ม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเแก่มูลนิธิ
200,000
สานักพัฒนาเทคนิค
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล
ศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนการจัดทาสื่อการสอน
* ออกแบบและสร้างสื่อชุดสาธิต
2 ชุด
* จานวนเอกสารประกอบการสอน
10 เรือ่ ง

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสะเต็มเชิงนวัตกรรมในวิถีชีวิตใหม่และการ
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สร้างอาชีพ
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนหุ่นยนต์ต้นแบบแต่ละช่วงชั้น
- จานวนชุดสื่อการเรียนรูโ้ รงเรือนอัจฉริยะด้วยอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
- จานวนชุดกิจกรรมการเรียนรูป้ ัญญาประดิษฐ์
- จานวนชุดฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ
- จานวนแพลตฟอร์ม
- จานวนผู้เข้ารับการอบรม
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการอบรม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
2,000,000
กองส่งเสริมวิชาการ

60 ตัว
2 ชุด
16 ชุด
10 ชุด
1 ชุด
300 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ
โครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มจพ. ตามมาตรฐาน ESPReL
200,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
บริหารจัดการและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงการ
และเทคโนโลยี
- ร้อยละของจานวนห้องปฏิบัติการวิจัย มจพ. ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐาน
ร้อยละ 20
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นตามระดับมาตรฐานสากลของ วช.
- ร้อยละของจานวนห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนและ
ร้อยละ 80
ดาเนินการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ ที่ได้รับจัดสรร
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปี 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
25,000
กองบริหารและจัดการ
และจิตสานึกการรักองค์กร
ตัวชี้วัดโครงการ
ทรัพยากรมนุษย์
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.75
โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี

48,000

กองกิจการนักศึกษา

20 คน

โครงการประกวดพานไหว้ครู
49,200
กองกิจการนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความตั้งใจประดิษฐ์พาน
50 คน
- จานวนพานที่ส่งเข้าประกวด
25 พาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย
200,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data)
ตัวชี้วัดโครงการ
และเทคโนโลยี
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
- จานวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย
1 โครงการ
- ระยะเวลาที่ระบบสารสนเทศได้รับการบารุงรักษาแก้ไขปัญหา
9 เดือน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
โครงการบารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อบริการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data)
ตัวชี้วัดโครงการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
- จานวนนักศึกษาที่ได้รับการบริการ
- ต่อ - จานวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
650,000
กองบริการการศึกษา

28,000 คน
300 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน
โครงการขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชาการคืน
400,000
กองคลัง
การคลัง โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดโครงการ
เป็นฐานและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด - ร้อยละของการชาระเงินคืนให้นักศึกษาที่ปิดกระบวนวิชาและลงทะเบียนซ้าซ้อน
ร้อยละ 100
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินในการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีทางกฎหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินคดีทางศาลหรืออัยการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

321,200

กองคลัง

20,000

กองกฎหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน
การคลัง โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นฐานและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างของ มจพ.
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการดาเนินงานครบถ้วนเพียงพอแก่การใช้งาน
- ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานทาหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักวิชาการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
775,000
กองงานพัสดุ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สมทบค่าเช่าทรัพย์สิน

1,365,500

สารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและโครงการจาเป็นเร่งด่วน

19,025,100

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจระเบียบ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย
200,000
กองกฎหมาย
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้
ร้อยละ 80
ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (สาหรับค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มและค่าเลี้ยงรับรอง) ที่กองกฎหมายรับผิดชอบดาเนินการ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ ที่ได้รับจัดสรร
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปี 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก โครงการจัดพิมพ์สารประดู่แดง 4 สี
100,000
กองกลาง
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครัง้ ที่จัดพิมพ์เป็นไปตามแผน
4 ครัง้
โครงการผลิตสื่อและจัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครัง้ ที่ผลิตสื่อเอกสารและจัดทาเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
- คะแนนประเมินผลสัมฤทธิแ์ ละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อมหาวิทยาลัย
- จานวนครัง้ ที่สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงาน
อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย (สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสื่อมวลชน)
โครงการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน

500,000

กองกลาง

40,000

กองกลาง

270,000

กองแผนงาน

10 ครัง้
ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 4.51
40 ครัง้

600 เล่ม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปี 2565
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก โครงการจัดทาหนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัย
- ต่อ (1) โครงการจัดทาหนังสือ KMUTNB General Information Bulletin
2021 - 2022
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ
700 เล่ม
(2) โครงการสารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของนายจ้างที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ 20
รุน่ ปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถามกลับมาในแต่ละระดับการศึกษา
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต รุน่ ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ย 4.00
(3) โครงการจัดทาหนังสือสารสนเทศ มจพ. ปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนเอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศพื้นฐานที่สาคัญ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย
600 เล่ม
ปีการศึกษา 2564
โครงการจัดพิมพ์หัวข่าวสารสนเทศ มจพ.
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธ์ (รายเดือน)
- จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ (รายเดือน)
โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และพนักงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครัง้ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
- จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน อ้างอิงได้

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
425,000
กองแผนงาน

10,000

กองแผนงาน

100,000

สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

12 ครัง้
500 ฉบับ

2 ครัง้
800 เล่ม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ ที่ได้รับจัดสรร
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปี 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย
900,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงการ
และเทคโนโลยี
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ร้อยละ 70
โครงการสมทบการบริหารงานของสานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการ
โครงการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการต่อส่วนงานที่ส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของบุคลากร
- จานวนโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา
- จานวนทุนวิจัยที่สนับสนุนให้แก่บุคลากรสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรัง่ เศส
- จานวนโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกจากการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด

1,125,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

632,000

สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

500,000

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ร้อยละ 90

1 โครงการ

1 โครงการ
5 โครงการ
2 ทุน
10 โครงการ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการจ้างพนักงานพิเศษ
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนค่าใช้จ่ายรายหัวต่อนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ/บริการ
วิชาการ/กิจกรรมทางวิชาการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

5,000 บาท/คน/วัน

โครงการติดตามการดาเนินงานแต่ละส่วนงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
427,500
สถาบันนวัตกรรม
(เริม่ ก.ค. 64)
เทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

10,000

กองแผนงาน

155,000

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

75,000

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

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

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนส่วนงานที่ได้มีการทาความเข้าใจในการดาเนินงานร่วมกัน
โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตาแหน่ง
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้ผ่านการทดสอบ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดโครงการ
โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครัง้ ที่ 9
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนส่วนงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
- จานวนองค์ความรูท้ ี่นามาถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

15 ส่วนงาน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.75

161,500
20 ส่วนงาน
20 เรือ่ ง

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคล
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดประชุมของคณะกรรมการ/คณะทางาน
ด้านบริหารงานบุคคลชุดต่างๆ (ค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทน และค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม) ที่กองบริหารฯ รับผิดชอบดาเนินการหรือที่ได้รับมอบหมาย
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษามีคุณวุฒเิ พิ่มขึ้น
โครงการคณะทางานโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนภาคเรียนในการปฏิบัติงานโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนส่วนงานที่รับการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจาทุกปี
โครงการอาคารนวมินทรราชินี
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารนวมินทรราชินี
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
1,571,000
กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละ 100

500,000

กองบริการการศึกษา

1,000,000

กองบริการการศึกษา

5 คน
ร้อยละ 50

(เริม่ ก.ค. 64)
2 ภาคเรียน
56 คน
960,000

ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

920,000

กองอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

1,380,000

กองอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

25 ส่วนงาน

คะแนนเฉลี่ย 3.75

คะแนนเฉลี่ย 3.75

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครัง้ ในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
โครงการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนงานจากผู้รับบริการ
- ร้อยละความสาเร็จของงานที่ส่งมอบตามกาหนด
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการค่าเช่ารถโดยสาร รับ -ส่ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โครงการค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
151,900
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

6 ครัง้
250,000

ศูนย์ผลิตตาราเรียน

4,000,000

กองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี

1,593,000

กองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี

4,000,000

กองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี

>250 งาน

ร้อยละ 85

คะแนนเฉลี่ย 3.51

คะแนนเฉลี่ย 3.51

คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
- ต่อ ความปลอดภัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
* จานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มาปฏิบัติงาน
* ร้อยละความสาเร็จของการมาปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด
* จานวนพนักงานรักษาความสะอาดที่มาปฏิบัติงาน
* ร้อยละความสาเร็จของการมาปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด
โครงการบริหารสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวนเรือ่ งที่ยื่นขอเบิกจ่ายเพื่อขอรับค่าตอบแทน/เงินสมนาคุณ/
ค่าเบี้ยประชุม/ค่าพาหนะ
- ร้อยละของจานวนเรือ่ งที่ยื่นขอเบิกจ่ายเพื่อขอรับค่ารับรองการประชุม
- ร้อยละของจานวนเรือ่ งที่ยื่นขอเบิกจ่ายเพื่อขอรับค่าจ้างพนักงานพิเศษ/
พนักงานชั่วคราว
โครงการบริหารจัดการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนโครงการที่ใช้บริการ
- จานวนผู้รับบริการที่ได้รับการอบรม
- จานวนเครือข่ายสถานประกอบการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
5,800,000
กองงาน
(เริม่ ก.ค. 64)
วิทยาเขตระยอง

36 คน
ร้อยละ 95
36 คน
ร้อยละ 95
4,000,000

กองงานสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

3,000,000

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่ออุตสาหกรรม

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

20 โครงการ
500 คน
50 สถานประกอบการ

คะแนนเฉลี่ย 4.00

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินรวมทั้งสิ้น 76,379,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการบริหารสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนครัง้ ในการจัดส่งรายงานทางการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กองแผนงาน
กาหนด
- ระดับความพึงพอใจของสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกในประเภทต่างๆ เพื่อเสนอเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับประเทศ
* อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย (4 ด้าน ด้านละ 1 คน)
* บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย
(4 ด้าน ด้านละ 1 คน)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ปี 2565

งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(เงินรายได้)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
497,200
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

4 ครัง้
ดีมาก

100,000

4 คน
4 คน

โครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาลในแผนฯ 13

2,000,000

โครงการบริหารอุทยานเทคโนโลยี

2,000,000

สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

ส่วนที่ 2
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence)

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณำกำรเทคนิค โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
เงินรำยได้
50,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา
กำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดโครงกำร
3 กิจกรรม/หัวข้อ
- จำนวนกิจกรรม/หัวข้อที่จัดอบรม
โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
แบบออนไลน์
โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่สนับสนุนกำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
โครงการจัดคอร์สเรียนออนไลน์ในระบบของ มจพ.
หรือใน platform ออนไลน์อื่นๆ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

ร้อยละ 10

4 รำยวิชำ

1 รำยวิชำ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณำกำรเทคนิค
กำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทา course online"
เงินรำยได้
300,000
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงกำร
อุตสาหกรรม
- จำนวน course online ที่เกิดใหม่
2 รำยวิชำ
- จำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมที่สำเร็จกำรศึกษำ
150 คน
โครงการใช้สื่อการสอนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่ใช้สื่อกำรสอนออนไลน์ในกำรเรียนกำรสอน
โครงการอบรมการนาเสนองานสถาปัตยกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
Mixed Reality สาหรับนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมรูห้ ลังเข้ำอบรม
โครงการอบรม เรื่อง การออกแบบแสงสว่างเพื่อโลกอนาคต
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมรูห้ ลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร
โครงการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัย
(KMUTNB Colloquium organized by TGGS)
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

10 รำยวิชำ
เงินรำยได้

25,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้

6,550

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้
(โครงกำร

50,000

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน

ร้อยละ 80
ระดับ 3.51
ระดับ 3.51

ร้อยละ 90
ระดับ 3.51
ระดับ 3.51

หลักสูตรพิเศษ)

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณำกำรเทคนิค
กำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินแผ่นดิน
2,750,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนแบบผู้เรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
มีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้
11 ชุด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนองค์ควำมรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรบริหำรจัดกำร
โครงการหลักสูตรที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดประสบการณ์
จากภาคอุตสาหกรรมเพื่อสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนร่วม
กับองค์กรภำยนอก
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

เงินรำยได้

10,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

2 หัวข้อ

2 หลักสูตร
เงินรำยได้

ร้อยละ 50
คะแนนเฉลี่ย >3.60

30,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์
โครงการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เงินรำยได้
5,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรูค้ ู่กับ
ปี 2565 (ปราจีนบุรี)
(เงินรับฝำก
กำรทำงำนในรูปแบบต่ำงๆ
ตัวชี้วัดโครงกำร
กิจกรรม นศ.)
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการ Project day
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐ
และภาคเอกชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ระบุรำยวิชำแบบสหวิทยำกำร
ในรอบปีกำรศึกษำ 2564

เงินรำยได้

50,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

50 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

ร้อยละ 10

2 หลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์
ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรูค้ ู่กับ
กำรทำงำนในรูปแบบต่ำงๆ
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
กิจกรรมการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมสอน
เงินรำยได้
15,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรายวิชา
(โครงกำร
และนวัตกรรมดิจิทัล
ตัวชี้วัดโครงกำร
หลักสูตร
- จำนวนรำยวิชำที่มีกำรสอนร่วม
ไม่น้อยกว่ำ 3 วิชำ
พิเศษ)
โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ในกำรนิเทศนักศึกษำที่สถำนประกอบกำร
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำสหกิจศึกษำ

เงินรำยได้

โครงการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเอกสำรร่ำงหลักสูตรศิลปบัณฑิตของภำควิชำ
เทคโนโลยีศิลปอุตสำหกรรม
- จำนวนเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 ครัง้ /คน

ร้อยละ 90

โครงการวิพากษ์หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน

ในรูปแบบ Outcome Based Education
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ คณำจำรย์และบุคลำกรของสำขำวิชำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนเอกสำรร่ำงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบ
ภำยใน

57,600

เงินรำยได้

30,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้

12,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

12 คน
1 เล่ม

2 เล่ม
1 เล่ม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์
ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรูค้ ู่กับ
กำรทำงำนในรูปแบบต่ำงๆ
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการครูอุตสาหกรรมในห้องเรียนมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนร่วม
กับองค์กรภำยนอก
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการ SciEE Research Day ประจาปีการศึกษา 2564
(แบบออนไลน์)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
50,000
คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย ≥3.51
เงินรำยได้

30,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

10,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

20,000

คณะบริหารธุรกิจ

ร้อยละ 50
คะแนนเฉลี่ย >3.60

(เงินเหลือจ่ำย)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มจำนวนหลักสูตรที่มีกำรส่งเสริมกำรใช้
โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2565
เงินรำยได้
30,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภำษำอังกฤษจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของ (Engineering KMUTNB Job Fair 2022)
นักศึกษำและทักษะด้ำนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
ตัวชี้วัดโครงกำร
ควำมเป็นสำกล
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มีการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรเสริมทักษะภำษำอังกฤษ/จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะภำษำอังกฤษ
โครงการจัดกิจกรรมในรูปแบบการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรเสริมทักษะภำษำอังกฤษ
หลักสูตรภำษำอังกฤษ หลักสูตรสองภำษำหรือหลักสูตรนำนำชำติ
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ของคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3 หลักสูตร

ร้อยละ 10

ร้อยละ 80

เงินรำยได้
(โครงกำร
หลักสูตร
พิเศษ)

30,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มจำนวนหลักสูตรที่มีกำรส่งเสริมกำรใช้
ภำษำอังกฤษจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของ
นักศึกษำและทักษะด้ำนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
ควำมเป็นสำกล
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมจิตวิทยาเบื้องต้น
(Intoduction of Psychology Training Program)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของผู้สอบผ่ำนกำรทดสอบหลังกำรฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษา วทอ.
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่มีกำรสอนเสริมทักษะภำษำอังกฤษ
โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
105,000
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
(ภำควิชำ=5,000
S-MIOP=100,000)
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

13,500

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

300,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

(บริกำรวิชำกำร

ค่ำลงทะเบียน)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ร้อยละ 80
เงินรำยได้
6 ครัง้
100 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4 รำยวิชำ
เงินแหล่งอื่น
(กองกิจฯ)
60 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

13,700

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มจำนวนหลักสูตรที่มีกำรส่งเสริมกำรใช้
ภำษำอังกฤษจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของ
นักศึกษำและทักษะด้ำนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
ควำมเป็นสำกล
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการอบรมเรื่อง แนวคิดในการสร้างสรรค์งานนิทรรศการ
สู่ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมรูห้ ลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนาเสนอวิทยานิพนธ์
ทางสถาปัตยกรรม 2565
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษและส่งเสริมวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะความเป็นสากล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรใช้ภำษำอังกฤษและทักษะ
ควำมเป็นสำกล
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
6,550
คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ
ร้อยละ 90
ระดับ 3.51
ระดับ 3.51
เงินรำยได้

30,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้

10,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

5 ชิ้น
ระดับ 3.51

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย ≥3.51

1 กิจกรรม

เงินรำยได้
(เงินเหลือจ่ำย)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

25,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มจำนวนหลักสูตรที่มีกำรส่งเสริมกำรใช้
ภำษำอังกฤษจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของ
นักศึกษำและทักษะด้ำนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
ควำมเป็นสำกล
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการอบรมพร้อมทดสอบ TOEIC
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
30,000
คณะบริหารธุรกิจ
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

30,000

คณะบริหารธุรกิจ

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำหลักสูตรทั้งแบบปริญญำ (Degree)
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และประกำศนียบัตร (Non-Degree) ที่ตอบสนองต่อ
(Non-Degree) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
ทรัพยำกรมนุษย์
- จำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร/โครงกำรฝึกอบรม
2 หลักสูตร/โครงกำร
กิจกรรมให้ผู้สอนนาเทคนิคการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจมาใช้
ในการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่ผู้สอนนำเทคนิคที่น่ำสนใจมำใช้สอน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

3 รำยวิชำ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำหลักสูตรทั้งแบบปริญญำ (Degree)
และประกำศนียบัตร (Non-Degree) ที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการหลักสูตรปริญญาบัตรเพื่อบูรณาการการเรียนรู้คู่กับ
การทางาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตร Non-Degree
โครงการคอร์สออนไลน์อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบประกาศนียบัตร (Non-Degree)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่จัดคอร์สออนไลน์
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเอกสำรร่ำงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร
สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม
- จำนวนอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ภำควิชำสถำปัตยกรรม
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำกสถำนประกอบกำรวิชำชีพ
ศิษย์เก่ำ และผู้ทรงคุณวุฒภิ ำยนอก
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพหลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ AUN-QA มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3
- ร้อยละของเกณฑ์กำรประเมินในระดับคณะที่ได้คะแนน
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1 หลักสูตร
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ร้อยละ 50
เงินรำยได้

30,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้

95,400

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

1 เล่ม
8 คน
24 คน

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำหลักสูตรทั้งแบบปริญญำ (Degree)
และประกำศนียบัตร (Non-Degree) ที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (แบบออนไลน์)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการปัจฉิมนิเทศ (แบบออนไลน์)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินแหล่งอื่น
(กองกิจฯ)

30,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและคณำจำรย์ โครงการวิจัยร่วมในต่างประเทศ
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กับมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชำติและนำนำชำติ

ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่มีกำรทำวิจัยร่วมในต่ำงประเทศ
โครงการส่งคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไปทางานวิจัยในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่ไปทำวิจัยในต่ำงประเทศ
- จำนวนคณำจำรย์ที่ร่วมงำนวิจัยกับอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย
ในต่ำงประเทศ

1 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

2 คน
3 คน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและคณำจำรย์ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์กับ
กับมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชำติและนำนำชำติ
มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติหรืออำจำรย์ชำวต่ำงชำติ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำ inbound-outbound
- จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษำแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนมหำวิทยำลัยที่มีกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและคณำจำรย์
โครงการอบรมนักศึกษา หลักสูตรบรรยายระยะสั้น
(Block Lecture)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรกำรจัดบรรยำย
โครงการบรรยาย วิชา 150113314 การจัดการการขนส่ง
ทางบก (Land Transport Mgt)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล
1 คน
เงินรำยได้

400,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

40,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้
(โครงกำร

90,000

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน

300,000

วิทยาลัยนานาชาติ

10 คน
3 หลักสูตร

1 มหำวิทยำลัย

หลักสูตรพิเศษ)

6 หลักสูตร
เงินรำยได้

90 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประสิทธิภำพและมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย การศึกษาสมัยใหม่
และเพียงพอ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์/
20 รำยวิชำ
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลแบบผสมผสำน
โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่ได้รับกำรอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ
สาหรับการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติจริง (Smart Active
Learning Classroom)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรอบรม

เงินรำยได้

10,000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เงินรำยได้

10,000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

50 คน

ร้อยละ 50
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพและมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอ
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของอำจำรย์ที่มีต่อครุภัณฑ์และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมเป้ำประสงค์ ในรอบปีกำรศึกษำ 2564
กิจกรรมนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของรำยวิชำที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรสอน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนของผู้ที่มีควำมรูเ้ พิ่มมำกขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำร
(จำกคะแนนเต็ม 10)

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมาณ คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

คะแนนเฉลี่ย 3.51

- ไม่ใช้งบประมำณ -

ร้อยละ 100
เงินรำยได้

8,000

เงินรำยได้

2,600,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
8 คะแนน

โครงการระบบปฏิบัติการสาหรับออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา

ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำเข้ำใช้งำนโปรแกรมด้ำนกำรออกแบบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

100 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพและมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอ
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ/กิจกรรมที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำสอน
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมเรื่อง กระบวนการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมรูห้ ลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรากฏการณ์อย่างยั่งยืน
ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรูเ้ พิ่มมำกขึ้น
- จำนวนผลงำนที่เกิดจำกโครงกำร
โครงการอบรมนักศึกษาหลักสูตรบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคอุตสาหกรรม (6 ชม./วิชา)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรบรรยำยพิเศษจำกผู้เชี่ยวชำญจำก
ภำคอุตสำหกรรม

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
49,400
เงินรำยได้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 รำยวิชำ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

6,600

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้

99,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้
(โครงกำร

80,000

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน

ร้อยละ 90
ระดับ 3.51
ระดับ 3.51

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
1 ชิ้น

หลักสูตรพิเศษ)

3 หลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4
ประสิทธิภำพและมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย ตัวชี้วัดโครงกำร
และเพียงพอ
- จำนวนห้องเรียนที่ได้รับกำรปรับปรุง
4 ห้อง
- ต่อ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
≥4 ห้อง
- จานวนห้องปฏิบัติการที่ทาการประเมินมีคะแนนตามมาตรฐาน
ESPReL checklist มากกว่าร้อยละ 60
กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสำกล
โครงการจัดหาอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
500,000
วิทยาลัยนานาชาติ

เงินรำยได้

10,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เงินรำยได้

600,000

คณะบริหารธุรกิจ

เงินรำยได้

500,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินรำยได้

145,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(เงินเหลือจ่ำย)

3 กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล ระยะที่ 1
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร คะแนนเฉลี่ย 3.71

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีศักยภำพ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนา
เงินรำยได้
576,000
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีทักษะ
และเพิ่มพูนศักยภาพ
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ควำมเป็น
ตัวชี้วัดโครงกำร
ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล
- ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรเพิ่มพูนสมรรถนะ
ร้อยละ 50
(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีและ
ตัวชี้วัดโครงกำร
การจัดการอุตสาหกรรม
- ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรเพิ่มพูนสมรรถนะ
ร้อยละ 80
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
และศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำ
โครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

เงินรำยได้
(โครงกำร
หลักสูตร
พิเศษ)

300,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

เงินรำยได้

15,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีศักยภำพ
ด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล
(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการงานคืนสู่เหย้าชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ครั้งที่ 14
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรอบรม
โครงการนาเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

840,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

110,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้

22,500

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้

37,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

2 โครงกำร
60 คน

ร้อยละ 80

30 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 80
ระดับ 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีศักยภำพ
ด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล
(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
โครงการสัมมนาภาควิชาสถาปัตยกรรมเพื่อศึกษาวางแผน
เงินรำยได้
200,000
คณะสถาปัตยกรรมและ
หลักสูตรมุ่งสู่การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
การออกแบบ
(Accreditation)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ระดับ 3.51
- เอกสำรแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อมุ่งสู่กำรรับรองคุณภำพ
1 เล่ม
ตำมมำตรฐำนระดับนำนำชำติ (Accreditation)
โครงการบรรยาย วิชา 150113310 ความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation)
โดย Prof. Dr. Gerhard Feldmeier
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
- ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่พัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน

เงินรำยได้

200,000

วิทยาลัยนานาชาติ

เงินรำยได้

50,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

90 คน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

1 โครงกำร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มีศักยภำพ
ด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล
(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)
เงินรำยได้
5,000
คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงกำร
(เงินเหลือจ่ำย)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการอะตอมสู่น้อง ครั้งที่ 7
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

เงินรำยได้
(เงินเหลือจ่ำย)

16,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร
โครงการ International activity club
เงินรำยได้
50,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้ำงสรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2565
นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดโครงกำร
(21st Century Skills) และควำมเป็นสำกล
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
50 คน
(Internationalization)
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
เงินรำยได้
50,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
2 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร
ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และควำมเป็นสำกล
(Internationalization)
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการอบรมด้าน Cyber Secuity
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้ได้รับกำรอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงการส่งเสริมการส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในงานระดับชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
- จำนวนผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

โครงการสนับสนุนทักษะวิชาการ และ/หรือวิชาชีพนักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำงวัล/ผลงำนของนักศึกษำ จำกกำรเข้ำร่วมแข่งขัน
วิชำกำร/วิชำชีพ ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ
กิจกรรมการให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
แก่นักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรให้ควำมรูแ้ ก่นักศึกษำ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ประจาปีการศึกษา 2565
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
20 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

10 คน
3 ผลงำน

4 รำงวัล/ผลงำน

2 ช่องทำง

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

เงินรำยได้
(โครงกำร
หลักสูตร
พิเศษ)

50,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

เงินรำยได้

10,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร
ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และควำมเป็นสำกล
(Internationalization)
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ TopHat เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่อบรมนักศึกษำ
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม
โครงการนานักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการ
ความรู้อุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้
อุตสาหกรรมเกษตรและแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการอย่างไร
ให้ประสบความสาเร็จ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของควำมรูห้ ลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
100,000
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
10 กิจกรรม
300 คน
เงินรำยได้

80,400

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้

36,500

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้

25,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

ร้อยละ 90

40 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 90
ระดับ 3.51
ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร
ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ผู้สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills) ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) และควำมเป็นสำกล
(Internationalization)
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ภายใต้แนวความคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรเสวนำของนักศึกษำ
- จำนวนศิษย์เก่ำที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการจัดทา Facebook IC English Corner
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเพจที่มีกำรเปิด

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
15,800
คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ
ระดับ 3.51
1 เล่ม
2 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

วิทยาลัยนานาชาติ

1 เพจ

โครงการแข่งขันทางวิชาการ "การวางแผนและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม"
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำร
2 หลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย ≥3.51
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร

เงินรำยได้

100,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนนวัตกรรมที่ประกวด

เงินรำยได้

100,000

คณะบริหารธุรกิจ

10 ผลงำน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนำศักยภำพหน่วยงำนให้ทำหน้ำที่ส่งเสริม กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสอบผลลัพธ์การศึกษา
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน ให้คำแนะนำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น ตามทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21
และนวัตกรรมดิจิทัล
ผลลัพธ์กำรศึกษำ (Outcome Based Education)
ตัวชี้วัดโครงกำร
และมีทักษะที่ต้องกำรในศตวรรษที่ 21
- จำนวนหลักสูตร
8 หลักสูตร
โครงการพัฒนารายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
กิจกรรมทบทวนความรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา (OBE) ของอาจารย์ผู้สอน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่มีกำรทบทวนควำมรูด้ ้วยตนเอง

กิจกรรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การศึกษา (Outcome Based Education)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรรมที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์กำรศึกษำ

เงินรำยได้

60,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกองค์กร โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะเฉพาะทางของผู้เรียน
เงินรำยได้
200,000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติและระดับนำนำชำติ ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
3 โครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.75
กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และระดับภาควิชา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรประเมิน
โครงการขอการรับรองหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ยื่นขอกำรรับรอง
โครงการถอดมาตรฐานทางวิชาชีพ 2022 สภาเพื่อการรับรอง
คุณภาพหลักสูตรการออกแบบภายใน (CIDA)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- เอกสำรกำรแปลมำตรฐำนสำกลหลักสูตรออกแบบภำยใน
- เอกสำรวิเครำะห์มำตรฐำนสำกลระหว่ำง ปี 2020 กับปี 2022
เพื่อแสดงควำมแตกต่ำงทั้ง 16 หมวด
- เอกสำรแนวทำงช่วงเวลำกำรดำเนินงำนเพื่อมุ่งสู่กำรรับรอง
คุณภำพตำมมำตรฐำนระดับนำนำชำติ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

ร้อยละ 100
เงินรำยได้

60,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

25,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

3 หลักสูตร

1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกองค์กร โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองใบประกอบวิชาชีพจาก
วิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติและระดับนำนำชำติ สภาสถาปนิกสาขาออกแบบภายใน
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองจำกสภำสถำปนิก
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์
AUN-QA

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับคะแนนประเมินตำมเกณฑ์ CUPT-QA
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการเสริมความรู้ทางด้านมาตรฐาน ISO (แบบออนไลน์)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
100,000
คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ
1 หลักสูตร
เงินรำยได้

17,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

35,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

20,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

39,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4 หลักสูตร

≥3 คะแนน

(เงินเหลือจ่ำย)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้
(เงินเหลือจ่ำย)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมให้ มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี
โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับภาครัฐ
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และ มจพ.วิทยำเขตระยอง มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อกำร
และภาคเอกชน
พัฒนำร่วมกับชุมชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในพื้นที่
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือ
3 โครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่สนับสนุน
โดยภาครัฐหรือภาคเอกชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ตอบสนองภำคอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจ
ที่สนับสนุนโดยภำครัฐหรือภำคเอกชน

โครงการ "การประชุมเครือข่ายเพื่องานวิจัยและพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง"
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

2 โครงกำร

เงินรำยได้
(เงินเหลือจ่ำย)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

15,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนำหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำง
150,000
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีความร่วมมือ
เงินรำยได้
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำขำวิชำต่ำงๆ โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ
กับสถานการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ภำคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำร
5 หน่วยงำน
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
100 คน
โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาที่บูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
สหกิจศึกษำ

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ/หรือวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนร่วมกับ
องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

ร้อยละ 50

3 หลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนำหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำง
สำขำวิชำต่ำงๆ โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ
ภำคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมการนารายวิชาไปบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและ
มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่ไปบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำและ
มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น
โครงการรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
หรือบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัย
หรือบริกำรวิชำกำร
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพื่อบูรณาการความรู้
อุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำที่ไปนิเทศ
โครงการแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่าย
สถาบันการศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผลงำนออกแบบสร้ำงสรรค์

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล
3 รำยวิชำ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2 รำยวิชำ

เงินรำยได้

25,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้

7,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 80
ระดับ 3.51
ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนำหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำง
สำขำวิชำต่ำงๆ โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ
ภำคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
20,000
คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
1 หน่วยงำน

โครงการนานักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการ
ความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย ≥3.51
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

เงินรำยได้

20,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

โครงการศึกษาดูงานหรือบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรศึกษำดูงำนหรือบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
กับภำคอุตสำหกรรม

เงินรำยได้

40,000

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยที่มีเครือข่ำยแบบสหวิทยำกำร

2 โครงกำร

3 ผลงำน

โครงการเสริมทักษะความรู้ ทักษะ (Soft Skills) และ

เงินรำยได้

ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

100 คน

200,000

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank)
- ไม่มีส่วนงานเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่รองรับในกลยุทธ์นี้ เพื่อกำรเทียบโอน ทั้งรำยวิชำและประสบกำรณ์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ ทักษะ กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรของคณะได้รับการพัฒนาทักษะ
เงินรำยได้
450,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลง และประสบการณ์
(โครงกำร
และนวัตกรรมดิจิทัล
ตัวชี้วัดโครงกำร
หลักสูตรพิเศษ
- ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ร้อยละ 100
และเงิน
รำยได้คณะ)
โครงการอบรม Up-skill, Re-skill
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม

เงินรำยได้
2 โครงกำร
200 คน

200,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ ทักษะ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับบุคคล
และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลง ทั่วไปเพื่อส่งเสริมในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ทักษะและ
- ต่อ ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ควำมรูด้ ้ำนอุตสำหกรรมเกษตร
ให้กับบุคคลทั่วไป
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนผลงำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาของคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรอบรมเพิ่มทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
แก่นักศึกษำ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : SciEE KM sharing Day
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จานวนองค์ความรูท้ ี่ส่งเข้าร่วมประกวดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 กิจกรรม

เงินรำยได้

150,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้

20,000

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

เงินรำยได้

10,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80
ระดับ 3.51
100 ชิ้น

2 โครงกำร

2 องค์ความรู้
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ ทักษะ โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้สู่การเป็นผู้รับผิดชอบ
และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลง ด้านพลังงานสามัญ (แบบออนไลน์)
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบั กำรพัฒนำตำมสมรรถนะ KMUTNB
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำในรอบปี
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม
โครงการออกแบบและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1-6
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหัวข้อในบทเรียน

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

570,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินรำยได้

20,000

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
- ไม่ใช้งบประมำณ -

68 หัวข้อ

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม
(Research, Invention and Innovation Excellence)

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ควำมรูข้ องอำจำรย์
กิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณการงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
เงินรำยได้
2,150,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในด้ำนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร
และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
1) นักวิจัยทั้งหมดของคณะฯ ทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
17 คน
วิชำกำร
2) นักวิจัยหน้ำใหม่
3 คน
โครงการจัดประชุมวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมทั้งหมด
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมวลผล
แบบคลัสเตอร์สาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
(Mathematics Research Cluster)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรอบรม

เงินแหล่งอื่น

300,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

40 บทควำม
คะแนนเฉลี่ย 3.75
- ไม่ใช้งบประมำณ -

ร้อยละ 50
คะแนนเฉลี่ย 3.51

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ควำมรูข้ องอำจำรย์
โครงการสนับสนุนระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในด้ำนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร
หรืองานสร้างสรรค์
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรจำกกำร
ประชุมที่ตีพิมพ์ และจัดอยู่ในฐำนข้อมูล Scopus
- จำนวนกำรตีพิมพ์หรือโครงกำรวิจัยร่วมกับชำวต่ำงชำติ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม
4 บทควำม
1 บทควำม

กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิบัตรเพือ่ ให้อาจารย์
เงินรำยได้
ไปตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
(โครงกำร
ตัวชี้วัดโครงกำร
หลักสูตร
- จำนวนผลงำนที่ได้ตีพิมพ์
อย่ำงน้อย 12 ผลงำน พิเศษ)

50,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการพัฒนาการดาเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

เงินรำยได้
(กองทุนวิจัย)

30,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เงินรำยได้

500,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์
จากโปรเจคนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำม
โครงการปิดห้องเขียนบทความวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

25 บทควำม
- ไม่ใช้งบประมำณ ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ควำมรูข้ องอำจำรย์
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง ทรัพย์สินทาง
ในด้ำนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร
ปัญญาสาหรับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
25,000
คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ
ร้อยละ 80
ระดับ 3.51

โครงการอบรมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย ≥3.51
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

เงินรำยได้

10,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

กิจกรรมสมนาคุณบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์

เงินรำยได้

200,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

200,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

220,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรสนับสนุนเผยแพร่ผลงำนวิจัย
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

5 บทควำม

5 คน

150 ผลงำน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอำจำรย์ในด้ำนกำรตีพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
เงินรำยได้
1,500,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
40 บทควำม
ที่อยู่บนฐำนข้อมูล WoS, SCOPUS
- จำนวนบทควำมที่อยู่ในฐำนข้อมูล WoS, SCOPUS ที่มี
5 บทควำม
ชำวต่ำงชำติเป็นผู้แต่งร่วม
กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ได้รับทุนสนับสนุน
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ
- จำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ผลงำน
- ร้อยละงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำน

เงินรำยได้

1,500,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินรำยได้

200,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

1,500,000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

25 คน

20 บทควำม
30 บทควำม

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอำจำรย์ในด้ำนกำรตีพิมพ์ โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยหรือ
ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร
งานสร้างสรรค์
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่ยื่นหรือได้รับกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม
1 ผลงำน

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อให้อาจารย์ได้ทาผลงานวิจัย
เงินรำยได้
และนาไปตีพิมพ์ผลงาน
(โครงกำร
ตัวชี้วัดโครงกำร
หลักสูตร
- จำนวนงบประมำณที่สนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและตีพิมพ์ผลงำน ไม่น้อยกว่ำ 240,000 บำท พิเศษ)

320,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรภายในคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนทำวิจัย

เงินรำยได้
(กองทุนวิจัย)

110,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เงินรำยได้

5,000,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

120,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการให้ทุนนักวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมวิจัย
โครงการสนับสนุนเพือ่ การตีพิมพ์บทความและสนับสนุนผลงาน
เพื่อไปต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ได้รับค่ำตอบแทนตีพิมพ์

2 โครงกำร

25 บทควำม

5 บทควำม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอำจำรย์ในด้ำนกำรตีพิมพ์ โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญา
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ไปนำเสนอผลงำนวิชำกำรในระดับนำนำชำติ
โครงการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ICEDU 2022 Conference Academic Partnership
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตาราเรียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนตำรำเรียน
โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการทาวิจัยของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรทำวิจัย
ของบุคลำกร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
20,000
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2 เรือ่ ง
เงินรำยได้
(บริกำร
วิชำกำร)

180,000

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน

เงินรำยได้

50,000

วิทยาลัยนานาชาติ

เงินรำยได้

50,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

300,000

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

2 คน

2 คน

1 เล่ม

2 โครงกำร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอำจำรย์ในด้ำนกำรตีพิมพ์ กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ผลงำนทำงวิชำกำรและสิทธิบัตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือจดสิทธิบัตร
โครงการรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักวิจัยที่ได้รับรำงวัล

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 ผลงำน
เงินรำยได้

220,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

3 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ชื่อเสียงด้ำนงำนวิจัยและ โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร
เงินรำยได้
45,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
และนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เผยแพร่ควำมรู้
3 ผลงำน
สู่สังคม
โครงการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- จำนวนผลงำนแนวควำมคิดหรือต้นแบบนวัตกรรม
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสู่สังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่เผยแพร่หรือเข้ำร่วมแข่งขัน
- จำนวนผลงำนนวัตกรรมที่ได้รับรำงวัลหรืออนุสิทธิบัตร

เงินรำยได้

50,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินรำยได้

100,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1 ผลงำน

3 ผลงำน/รำยกำร
2 รำงวัล/รำยกำร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ชื่อเสียงด้ำนงำนวิจัยและ โครงการตีพิมพ์ผลงาน/บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
เงินรำยได้
1,500,000
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับนานาชาติ
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ
20 บทควำม
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ (UAMC 2022)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมนำเสนอ
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำน
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเวทีประจำสำหรับบุคลำกร/นักวิจัย ในกำรนำเสนอ
และ/หรือ เผยแพร่ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์และผลงำนนวัตกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการนาผลงานหรือนวัตกรรมของคณะ
เข้าร่วมการประกวดในเวทีต่างๆ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดผลงำน
โครงการให้ทุนสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์และไปนำเสนอ

เงินรำยได้

100,000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

100 ผลงำน
คะแนนเฉลี่ย 3.51
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

4 เวที

ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง
เงินรำยได้
(กองทุนวิจัย)
2 เรือ่ ง

107,900

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ชื่อเสียงด้ำนงำนวิจัยและ โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของ วทอ.
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเอกสำรเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
และรางวัลของบุคลากรสู่องค์กรภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่ประชำสัมพันธ์
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พลังงานที่ยั่งยืน
และสถาปัตยกรรมสีเขียว ครั้งที่ 9
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมวิชำกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับสากลโดยบุคลากร
TGGS
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ไปเผยแพร่ผลงำนวิจัยในเวทีระดับสำกล
โครงการติดตามผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของบุคลากรภาควิชาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบทควำมที่ได้รับกำรเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
300,000
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
10 เรือ่ ง
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5 ผลงำน
เงินรำยได้

350,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้

100,000

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน

30 บทควำม
ระดับ 3.51

1 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

2 บทควำม

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ชื่อเสียงด้ำนงำนวิจัยและ กิจกรรมสนับสนุนการนาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ต่อ ตัวชี้วดั โครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่นำเสนอ/เผยแพร่
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
โครงการการจัดทาวารสารวิชาการและงานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนวำรสำรที่เผยแพร่
โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
- จำนวนวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับรำงวัล
- จำนวนผลงำนวิทยำนิพนธ์ที่หน่วยงำนภำยนอกนำไปใช้
ประโยชน์
โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนทุนที่จัดสรรให้นักศึกษำเผยแพร่ผลงำนระดับนำนำชำติ
- ร้อยละของบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติต่อจำนวนทุนที่จัดสรรให้นักศึกษำ
(ฐำนข้อมูล ISI/Scopus)

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
10,000
คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 ผลงำน

เงินรำยได้

200,000

คณะบริหารธุรกิจ

เงินรำยได้

120,000

บัณฑิตวิทยาลัย

เงินรำยได้

500,000

บัณฑิตวิทยาลัย

1 ฉบับ

15 เรือ่ ง
10 เรือ่ ง
1 ผลงำน

(เงินเหลือจ่ำย)

40 ทุน
ร้อยละ 20

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ชื่อเสียงด้ำนงำนวิจัยและ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.
นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
1,150,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
100 ผลงำน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรจัดกำรและบริหำรภำระงำน กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยภายในคณะ
เงินรำยได้
100,000
คณะวิทยาศาสตร์
สนับสนุนงำนวิจัยและบุคลำกรเพื่อให้กำรวิจัยดำเนิน
ตัวชี้วัดโครงกำร
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่ำงคล่องตัวมำกขึ้น
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับทุนสนับสนุน
3 ทุน
กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับทุนสนับสนุน
โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร มจพ.
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรดำเนินงำน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

10 ทุน
เงินรำยได้

60,000

เงินรำยได้

1,200,000

บัณฑิตวิทยาลัย

1 คน

3 กิจกรรม

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรทำงำนร่วมกันของกลุ่มอำจำรย์
เงินรำยได้
1,000,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทางานวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1,000,000
ในงำนวิจัยเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรได้รับกำรคัดเลือก
ทั้งภายในและภายนอก
เงินแหล่งอื่น
จำกแหล่งทุน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนจำกแหล่งทุนภำยใน
15 โครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนจำกแหล่งทุนภำยนอก
10 โครงกำร
- จำนวนนักวิจัยที่ได้รับทุน
25 คน
โครงการสร้างกลุ่มวิจัยที่มีนักวิจัยอาวุโส
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร/ผลงำนวิจัย/บทควำม ที่เกิดจำกกำรทำงำน
ร่วมกันของกลุ่มอำจำรย์
โครงการสร้างทีมวิจัยแบบ Mutidisciplines integration
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับกำรวิจัยแบบ
Mutidisciplines integration
กิจกรรมการตั้งกลุ่มวิจัยของอาจารย์ในคณะเพื่อทาผลงานวิจัย
ร่วมกัน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนวิจัยที่อำจำรย์ทำผลงำนร่วมกัน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

5 ผลงำน

2 โครงกำร

1 ผลงำน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรทำงำนร่วมกันของกลุ่มอำจำรย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เงินรำยได้
20,000
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ในงำนวิจัยเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรได้รับกำรคัดเลือก
ตัวชี้วัดโครงกำร
อุตสาหกรรม
จำกแหล่งทุน
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
30 คน
- ต่อ กิจกรรมข้อเสนอโครงการวิจัยแบบกลุ่มที่ยื่นขอรับงบประมาณ
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนข้อเสนอโครงกำรวิจัยแบบกลุ่ม
2 โครงกำร
โครงการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนทุนวิจัยภำยนอก
โครงการมอบเงินสนับสนุนการดาเนินงานแก่กลุ่ม/ศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกลุ่ม/ศูนย์ ที่ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรประเมิน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

1 ทุนวิจัย
เงินรำยได้

1,500,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

20 กลุ่ม/ศูนย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กับภำคอุตสำหกรรมเพื่อตอบสนองกำรสร้ำงงำนวิจัยและ ตัวชี้วัดโครงกำร
นวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก/
3 โครงกำร
ภำคอุตสำหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย
กับภำคอุตสำหกรรมเพื่อตอบสนองกำรสร้ำงงำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัยร่วมปฏิบัติงานหรือ
แลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่างประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมของส่วนงำนภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศ (MOU) ในรอบปี

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม
1 กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่มีควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรม 1 โครงกำร/กิจกรรม
โครงการนานักวิจัยเยี่ยมชมโรงงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเงินบริกำรวิชำกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช.
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนทุนที่นักศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกทุนพัฒนำ
บัณฑิตฯ (โครงกำรควำมร่วมมือ มจพ. กับ สวทช. )
โครงการ Talent Mobility
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร Pre-TM ที่ได้รับกำรสนับสนุน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

เงินรำยได้

30,000

เงินแหล่งอื่น
(สวทช.)
เงินแหล่งอื่น
(หน่วยงำน
ภำยใน ม.)

11,250,000

เงินแหล่งอื่น
(ววน.)

570,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

20,000,000 บำท
10 โครงกำร

20 ทุน

8 โครงกำร

บัณฑิตวิทยาลัย

9,250,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย
โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนภายนอก
กับภำคอุตสำหกรรมเพื่อตอบสนองกำรสร้ำงงำนวิจัยและ ตัวชี้วัดโครงกำร
นวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ
- จำนวนโครงกำร
5 โครงกำร
- ต่อ -

ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินแหล่งอื่น 25,000,000
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
(หน่วยงำน
ภำยนอก)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ที่ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมระเบียบและกำรจัดกำรในกำรใช้
โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เงินรำยได้
310,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกงำนวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
(เหลือจ่ำย)
- จำนวนผลงำนที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
8 ผลงำน
โครงการสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนชิ้นงำน และ/หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีประโยชน์
ต่อสังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม
โครงการวิจัยที่ภาครัฐและภาคเอกชนนาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรวิจัยที่ภำครัฐและภำคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

1 ชิ้นงำน

2 โครงกำร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมระเบียบและกำรจัดกำรในกำรใช้
โครงการส่งเสริมการนาสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยพัฒนา
ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกงำนวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
30,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 ผลงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence)

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย โครงการบริการวิชาการงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ไม่ใช้งบประมำณ สถาบันสหกิจศึกษาและ
มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ตัวชี้วัดโครงกำร
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก
4 โครงกำร
ไทย - เยอรมัน
- จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ติดต่อขอรับบริกำรวิชำกำร
2 หน่วยงำน
- รำยได้ที่ได้รับจำกงำนบริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณ
150,000 บำท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐำนข้อมูลควำมเชี่ยวชำญ
50,000
โครงการส่งเสริมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการและระบบ
เงินรำยได้
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ของบุคลำกรและควำมพร้อมด้ำนเครือ่ งมือ อุปกรณ์ สถำนที่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการ
สำหรับงำนบริกำรวิชำกำร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ
1 ระบบ
- จำนวนห้องปฏิบัติกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร
3 ห้อง
โครงการเก็บรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

- ไม่ใช้งบประมำณ -

1 ช่องทำง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐำนข้อมูลควำมเชี่ยวชำญ
โครงการฐานข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์การให้บริการวิชาการ
เงินรำยได้
80,000
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ของบุคลำกรและควำมพร้อมด้ำนเครือ่ งมือ อุปกรณ์ สถำนที่ ตัวชี้วัดโครงกำร
อุตสาหกรรม
สำหรับงำนบริกำรวิชำกำร
- จำนวนระบบ
1 ระบบ
- ต่อ กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลรายละเอียดและค่าบริการของ
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่องานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนสื่อประชำสัมพันธ์
1 ชุด
กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและ
บุคลากรในคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของนักวิจัยและบุคลำกรในคณะ
โครงการการจัดทาสื่อ และระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน
ในด้านต่างๆ อาทิ งานวิจัยและบริการวิชาการ/วิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ในกำรเผยแพร่ผลงำนผ่ำนสื่อ Online
โครงการให้บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลตอบสนอง
ความต้องการภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในงำนบริกำรวิชำกำรแก่
หน่วยงำนภำยใน/ภำยนอก
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
- จำนวนรำยวิชำ Non-Degree ที่เผยแพร่ออนไลน์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

21 คน
เงินรำยได้

30,000

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน

5 ครัง้
- ไม่ใช้งบประมำณ -

20 สื่อ
คะแนนเฉลี่ย 4.55
4 รำยวิชำ

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐำนข้อมูลควำมเชี่ยวชำญ
ของบุคลำกรและควำมพร้อมด้ำนเครือ่ งมือ อุปกรณ์ สถำนที่
สำหรับงำนบริกำรวิชำกำร
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบเครือข่ำยที่ได้รับกำรพัฒนำ/ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
โครงการจัดทารายงานประจาปี สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส ในรูปแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินแผ่นดิน
795,100
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
1 ระบบ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อรองรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งประดิษฐ์
เงินรำยได้
25,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำรให้บริกำรวิชำกำร
และนวัตกรรมสู่สังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรอนุมัติให้
2 โครงกำร
ดำเนินโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการ ISO 9001
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบบริหำรคุณภำพของงำนบริกำรวิชำกำร

เงินรำยได้
1 ระบบ

50,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อรองรับ โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะบริหารธุรกิจและ
กำรให้บริกำรวิชำกำร
ตัวชี้วัดโครงกำร
อุตสาหกรรมบริการ
- ต่อ - จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียน
2 โครงกำร
กำรสอน
โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับงำนวิจัย
โครงการฝึกอบรมด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่ได้จัดฝึกอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

2 โครงกำร

2 หลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย 4.55

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำแนวปฏิบัติภำยในของมหำวิทยำลัย
กิจกรรมการสนับสนุนให้บุคลากรบริการวิชาการโดยใช้
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์
ให้เอื้อต่องำนบริกำรวิชำกำรเพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับ
องค์ความรู้เฉพาะทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนภำยนอกได้
ตัวชี้วัดโครงกำร
≥3 คน
- จำนวนบุคลำกรที่ให้บริกำรวิชำกำรโดยใช้องค์ควำมรู้
เฉพำะทำง

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำแนวปฏิบัติภำยในของมหำวิทยำลัย
ให้เอื้อต่องำนบริกำรวิชำกำรเพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับ
หน่วยงำนภำยนอกได้
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจและการ
วิเคราะห์ผลของผู้รับบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยงำนผลกำรประเมิน
- จำนวนบทควำม/รำยงำนแนวทำงกำรพัฒนำงำนบริกำร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน
1 เล่ม
1 บทควำม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สำมำรถ
โครงการต่อยอดปริญญานิพนธ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้
เงินรำยได้
325,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนได้
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
(เหลือจ่ำย)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนทุนสนับสนุนกำรดำเนินโครงกำร
5 ทุน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 6 สร้ำงแบรนด์ทำงกำรตลำด (Marketing Brand) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของ
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และภำพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) สำหรับใช้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัดโครงกำร
เพื่อประชำสัมพันธ์งำนบริกำรวิชำกำร
- จำนวนครัง้ กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร
1 ครัง้

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 สร้ำงแบรนด์ทำงกำรตลำด (Marketing Brand)
และภำพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) สำหรับใช้
เพื่อประชำสัมพันธ์งำนบริกำรวิชำกำร
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
โครงการจัดทาวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
เงินรำยได้
65,000
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงกำร
(และเงินอื่นๆ
- จำนวนวำรสำรที่ตีพิมพ์
2 เล่ม
ค่ำตีพิมพ์)
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ คะแนนเฉลี่ย 3.51
ผู้สนใจที่มีต่อวำรสำร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทางานในสานักงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนทดสอบภำษำอังกฤษของผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงการ ISO 9001
(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่มีกำรรับรองกำรนำไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการผ่านสื่อออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนสื่อประชำสัมพันธ์ออนไลน์
- จำนวนเอกสำรข้อมูลรำยละเอียดและค่ำบริกำรของเครือ่ งมือ
วิทยำศำสตร์
โครงการ "Cross-cultural Business Management
Special Online Workshop 2021” กับมหาวิทยาลัย
Fachhochschule Dresden (FHD)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

เงินรำยได้

25,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

50,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

(ค่ำลงทะเบียน)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ไม่ต่ำกว่ำ 70 คะแนน
เงินรายได้

1 โครงกำร
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

วิทยาลัยนานาชาติ

2 สื่อ
1 ชุด

20 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 สร้ำงแบรนด์ทำงกำรตลำด (Marketing Brand)
และภำพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) สำหรับใช้
เพื่อประชำสัมพันธ์งำนบริกำรวิชำกำร
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบริการวิชาการของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ที่ประชำสัมพันธ์
- จำนวนคนในกำรเข้ำถึงของกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์การเผยแพร่และจาหน่าย
สื่อการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนสื่อกำรสอนที่เผยแพร่
- จำนวนผู้มำเยี่ยมชมเว็บไซต์
โครงการสร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand)
สาหรับใช้เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนคนที่เข้ำเยี่ยมชมสื่อออนไลน์

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน
8 ครัง้
400 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

500 เรือ่ ง
100 คน

2,000 คน

เงินรำยได้
(โครงกำร
พัฒนำ
มหำวิทยำลัย)

5,000

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม
โครงการสร้างหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงาน
เงินแหล่งอื่น
100,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ภายนอก
(หน่วยงำน
ตัวชี้วัดโครงกำร
ภำยนอก)
- จำนวนชิ้นงำนที่เข้ำร่วมประกวดหรือเผยแพร่ร่วมกับ
1 ชิ้นงำน
หน่วยงำนภำยนอก
- จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่คณะสร้ำงหุ่นยนต์หรือ
1 หน่วยงำน
สิ่งประดิษฐ์ให้
โครงการบริการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิจัยที่ได้รับเงินทุนจำกภำยนอก
โครงการส่งเสริมทักษะและการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
โครงการจัดทานวัตกรรมหรืออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตสู่ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนชุมชน/สังคม ที่ได้รับบริกำรวิชำกำร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 โครงกำร
เงินรำยได้
เงินแหล่งอื่น

50,000
100,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

120,000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3 โครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.75

3 แห่ง

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม
โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร
เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ในงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
- ต่อ ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนคณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรคัดสรร
โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำน
ภำยนอก ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริการวิชาการของคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์
โครงการ Digital Investment
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬาและการดูแลสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

15 คน
15 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

4 โครงกำร

4 ช่องทำง
เงินรำยได้

10,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

50 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม
โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม
เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
* กิจกรรมพัฒนำพื้นที่ชุมชนด้ำนกำรออกแบบ
- จำนวนชุมชนที่ได้รับกำรออกแบบ
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
* กิจกรรมพัฒนำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชน
- จำนวนชุมชนเข้ำรับบริกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
- จำนวนผลงำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
* กิจกรรมอบรมพัฒนำงำนวิชำชีพสู่ชุมชน
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่ได้จำกกำรอบรม

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
150,000
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2 กิจกรรม
เงินรำยได้

15,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้

150,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

2 โครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51

1 ชุมชน
ระดับ 3.51
1 ชุมชน
ระดับ 3.51
5 ชิ้น
ร้อยละ 80
ระดับ 3.51
45 ชิ้น

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
เงินรำยได้
20,000
คณะสถาปัตยกรรมและ
เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
การออกแบบ
- ต่อ - จำนวนผลงำนพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษำมีส่วนร่วม
20 ชิ้น
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อกำรนำ
ระดับ 3.51
รูปแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์
โครงการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรกำรที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก
กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม
ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ที่ให้บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม ด้ำนพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม
โครงการการจัดทาและวางแผนด้านบัญชีและภาษีอากร
สาหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีและภาษี
เกี่ยวกับสัญญาเช่า
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจ

1 โครงกำร

อย่ำงน้อย 4 ครัง้

คะแนนเฉลี่ย 3.51

ไม่น้อยกว่ำ 100 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม
โครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม
เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรที่เปิดอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
โครงการให้บริการแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทางด้านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนตอนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในแหล่งข้อมูล
กำรเรียนรู้
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน
แก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหัวข้อในกำรออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์
- จำนวนสื่อชุดสำธิตและชุดฝึก
- จำนวนสื่อประกอบกำรสอนสำขำเคหบริบำล

โครงการอบรมความปลอดภัยในงานไฟฟ้า ในรูปแบบออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
100,000
สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
≥5 หน่วยงำน
คะแนนเฉลี่ย ≥3.81
เงินรำยได้

200,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 หลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย 3.95
- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

8 ตอน

10 หัวข้อ
4 ชุด
2 เรือ่ ง

40 คน

เงินรำยได้
(โครงกำร
พัฒนำ
มหำวิทยำลัย)

200,000

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เงินรำยได้
(โครงกำร
พัฒนำ
มหำวิทยำลัย)

2,000

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม
โครงการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านงานเชื่อมเบื้องต้น
เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนผู้เข้ำชมในสื่อออนไลน์

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
2,000
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
(โครงกำร
ไทย - ฝรั่งเศส
1,000 ครัง้
พัฒนำ
มหำวิทยำลัย)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อ โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
- ไม่ใช้งบประมาณ คณะเทคโนโลยีและ
รองรับงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงยั่งยืนโดยกำรปลูกจิตสำนึก (โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 7)
การจัดการอุตสาหกรรม
รักองค์กร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในงำนบริกำรวิชำกำร
ร้อยละ 30
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
โครงการอบรมกฎระเบียบในการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่รับกำรอบรม
- ร้อยละของบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในงำนบริกำรวิชำกำร

เงินรำยได้
(โครงกำร
หลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ 3 โครงกำร พิเศษ)

100,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

เงินรำยได้

20,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

50 คน
ร้อยละ 20

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อ
รองรับงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงยั่งยืนโดยกำรปลูกจิตสำนึก
รักองค์กร
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้าง VDO สาหรับ
คอร์สออนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการบริการวิชาการด้านการอบรมบรรยายและการ
บริการวิชาการ การวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการให้บริการด้านวิชาการออกแบบสาหรับหน่วยงาน
ภายในและชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
- ร้อยละของโครงกำรที่ขอรับบริกำรด้ำนกำรออบแบบ
โครงการสารวจความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อรองรับ
งานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่สำรวจควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมสัมมนำ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
8,360
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5 โครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

150,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

ระดับ 3.51
ร้อยละ 80
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

1 โครงกำร
เงินรำยได้

ร้อยละ 80

100,000

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อ
รองรับงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงยั่งยืนโดยกำรปลูกจิตสำนึก
รักองค์กร
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรใน
สานักคอมพิวเตอร์ฯ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทางาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนองค์ควำมรูท้ ี่ได้
โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
- จำนวนรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง
โครงการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร
ในการบริหารงานและการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรอบรม/สัมมนำ
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ
โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
และลาศึกษาต่อ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำและเพิ่มพูนควำมรู้

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
40,000
สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

9,000

สานักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

สานักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

3 องค์ควำมรู้

15 โครงกำร
17 ล้ำนบำท
เงินรำยได้

250,000

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

8 หลักสูตร
ร้อยละ 85
- ไม่ใช้งบประมำณ -

ร้อยละ 90

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อ
รองรับงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงยั่งยืนโดยกำรปลูกจิตสำนึก
รักองค์กร
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อการ
ให้บริการวิชาการอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
10,000
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
(โครงกำร
ไทย - ฝรั่งเศส
พัฒนำ
ร้อยละ 80
มหำวิทยำลัย)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนงำน
โครงการจัดอบรมหุ่นยนต์ให้กับหน่วยงานภายนอกคณะฯ
เงินแหล่งอื่น
120,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และวิทยำเขตในกำรบริกำรวิชำกำร
ตัวชี้วัดโครงกำร
(หน่วยงำน
- จำนวนโครงกำรที่จัดอบรม
1 โครงกำร
ภำยนอก)
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
กิจกรรมสนับสนุนให้มีการให้บริการวิชาการระหว่างส่วนงาน
เงินรำยได้
ภายในและภายนอก
(โครงกำร
ตัวชี้วัดโครงกำร
หลักสูตร
- จำนวนงำนบริกำรวิชำกำรที่มีควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนงำน ไม่น้อยกว่ำ 3 โครงกำร พิเศษ)
โครงการความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่างส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่ทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนงำน

30,000

- ไม่ใช้งบประมำณ 5 กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนงำน
โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความร่วมมือ
และวิทยำเขตในกำรบริกำรวิชำกำร
ระหว่างส่วนงาน
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมบุคลำกรให้มี
ควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนงำน
โครงการอบรมการเปิดเมืองในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับคณะ/วิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษำ
โครงการจัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายและ
ระดับชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่ได้เข้ำร่วมและเผยแพร่
โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่าง
ส่วนงานในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนส่วนงำนที่ร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร
- จำนวนโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ
1 โครงกำร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

บัณฑิตวิทยาลัย

- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ไม่น้อยกว่ำ 50 คน

1 หลักสูตร

5 ผลงำน

3 ส่วนงำน
5 โครงกำร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรูไ้ ปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ที่ 3.1 พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
เงินรำยได้
15,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนอง
หน่วยงานภายนอก
กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมร่วมมือ
2 หน่วยงำน
โครงการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติและ/หรือ
บริษัทต่างชาติ
- จำนวน MOU
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ MOU
- จำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมที่ดำเนินกำรภำยใต้ MOU
โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 MOU
เงินรำยได้
เงินแหล่งอื่น

50,000
400,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3 MOU
3 โครงกำร/กิจกรรม
- ไม่ใช้งบประมำณ 3 แห่ง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย
กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนอง
กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรที่ยั่งยืน
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพัฒนา/สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก
- จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
ทั้งภำครัฐและภำคอุตสำหกรรม ที่มีกำรลงนำม
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
- จำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสังคม ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
โครงการเสวนาวิชาการด้านพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ในกำรจัดเสวนำ
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมเสวนำในแต่ละครัง้
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการนานักวิจัยเยี่ยมชมโรงงาน
(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 6)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเครือข่ำย

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
20,000
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

40 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

1 เครือข่ำย

1 โครงกำร
ภำยใต้ MOU

3 ครัง้
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรายได้

5 เครือข่ำย

30,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย
กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนอง
กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรที่ยั่งยืน
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
โครงการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับ
ภาคเอกชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือ
1 โครงกำร
โครงการขยายขอบเขตความร่วมมือของ TGGS กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยชั้นนำ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่รับบริกำรวิชำกำรวิชำกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิชาการ
หรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนเครือข่ำย (ภำยใต้ MOU)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

1 ฉบับ

เงินรำยได้
(โครงกำร
หลักสูตร
พิเศษ)

10,000

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน

เงินรำยได้

50,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

2 หน่วยงำน
คะแนนเฉลี่ย ≥3.51

1 เครือข่ำย
เงินรำยได้

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

80,000

คณะบริหารธุรกิจ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย
กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนอง
กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรที่ยั่งยืน
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการตลาด
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการพบปะสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวน MOU
โครงการให้บริการวิชาการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ
หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- จำนวนรำยได้ตำมสัญญำจ้ำง
โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำร
- ร้อยละเงินรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำรเพิ่มขึ้น
โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนอำชีพที่ทดสอบ
- จำนวนบุคลลที่เข้ำรับกำรทดสอบ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
67,230
คณะบริหารธุรกิจ

มำกกว่ำ 50 คน
- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

สานักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

2 MOU

8 โครงกำร
70 ล้ำนบำท
เงินแหล่งอื่น - ยังไม่สำมำรถระบุได้ (หน่วยงำน
ภำยนอก)

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เงินแหล่งอื่น - ยังไม่สำมำรถระบุได้ (หน่วยงำน
ภำยนอก)

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

5 โครงกำร
ร้อยละ 5

5 อำชีพ
300 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมแนวทำงเชิงรุกในกำรสร้ำงเครือข่ำย โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแก่หน่วยงานภายนอก
กับภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อตอบสนอง
ตัวชี้วัดโครงกำร
กำรสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรที่ยั่งยืน
- จำนวนกิจกรรม/โครงกำร
- ต่อ -

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส
3 กิจกรรม/โครงกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence)

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำร โครงการจัดอบรม/สัมมนาบุคลากรของคณะฯ
เงินรำยได้
1,250,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
- จำนวนโครงกำรที่จัดอบรม
2 โครงกำร
โครงการบารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทำงำนได้ตลอด
ทุกวันทำกำร
- จำนวนครัง้ ของกำรตรวจสอบอุปกรณ์ Core Switch
โครงการจัดทาหน่วยงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะเป็น
Green Office ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนกำรเป็น Green Office

เงินรำยได้

330,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละ 90
2 ครัง้
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1 หน่วยงำน
เงินรำยได้

อย่ำงน้อย 3 กิจกรรม

40,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำร โครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ
ตัวชี้วัดโครงกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของกำรใช้กระดำษที่ลดลงของสำนักงำนคณบดี
- ต่อ โครงการ ISO 9001
(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- กำรได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001
โครงการ Agro KMUTNB Green University
(กิจกรรมการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการ Green office
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรจัดกำรประหยัดพลังงำนและ
อนุรักษสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ร้อยละ 10
เงินรายได้

50,000

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

20,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

1 มำตรฐำน

60 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 80

1 กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำร โครงการ Road To ISO 9001
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำร
โครงการซ้อมแผนอพยพเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิดอัคคีภัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมที่มีควำมรูเ้ พิ่มขึ้น
โครงการพัฒนางานบริการระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001: 2015
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนมำตรฐำนที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนหน่วยงำนที่สำนักหอสมุดกลำงไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
สีเขียว
- จำนวนรำงวัล/มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
- ร้อยละบุคลำกรที่มีควำมเข้ำใจห้องสมุดสีเขียว
โครงการระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำรบริหำรจัดกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
80,000
คณะบริหารธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย 3.75
เงินรำยได้

80,000

คณะบริหารธุรกิจ

เงินรำยได้

158,000

บัณฑิตวิทยาลัย

เงินรำยได้

100,000

สานักหอสมุดกลาง

เงินรำยได้

200,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

(เงินเหลือจ่ำย)

1 มำตรฐำน

4 แห่ง
3 รำงวัล/มำตรฐำน
ร้อยละ 80

1 ระบบ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกลในระบบบริกำร โครงการธารงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ISO 9001 : 2015
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบบริหำรคุณภำพ ISO ที่ผ่ำนกำรรับรอง
- จำนวนครัง้ ในกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
98,000
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

1 ระบบ
2 ครัง้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม
เงินรำยได้
600,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จิตอำสำและจิตสำนึกกำรรักองค์กร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2565
(เงินจัดเก็บ นศ.
ตัวชี้วัดโครงกำร
ปีกำรศึกษำ
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
2564)
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

เงินรำยได้

12,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินรำยได้
โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม
3 โครงกำร/กิจกรรม
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
40 คน

100,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมการสอดแทรกการเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จิตอำสำและจิตสำนึกกำรรักองค์กร
จริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะ
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนนวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการจิตสานึกการรักองค์กร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรรักองค์ร
โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
20,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล
ร้อยละ 100

เงินรำยได้

245,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เงินรำยได้

100,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
- ไม่ใช้งบประมำณ -

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ร้อยละ 80
เงินรำยได้
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

3,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
เงินรำยได้
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
11,960
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จิตอำสำและจิตสำนึกกำรรักองค์กร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

85,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เงินรำยได้
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 90
คะแนนเฉลี่ย ≥ 3.51
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

400,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ ปี 2565
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำของคณะที่ได้รับผลกำรเรียนดี
- จำนวนรำงวัลที่นักศึกษำได้รับสร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย
- จำนวนอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงำน
ดีเด่นระดับคณะ
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

27 คน
12 รำงวัล
3 คน
ระดับ 3.51
ร้อยละ 80

1 โครงกำร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ทาบุญเลี้ยงพระถวายเพล)
เงินรำยได้
43,000
คณะวิทยาศาสตร์
จิตอำสำและจิตสำนึกกำรรักองค์กร
สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ต่อ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดโครงกำร
ร้อยละ 80
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.50
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ SciEE Green Idol & Idea (แบบออนไลน์)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการไหว้ครู
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่จัดและสอดคล้องกับพันธกิจ
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

เงินรำยได้

30,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เงินรำยได้

150,000

คณะบริหารธุรกิจ

เงินรำยได้

400,000

คณะบริหารธุรกิจ

เงินรำยได้

5,000

บัณฑิตวิทยาลัย

(เงินเหลือจ่ำย)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.75

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

2 กิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย 3.75

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการส่งเสริมการรับรู้การเผยแพร่และปฏิบัติตาม
จิตอำสำและจิตสำนึกกำรรักองค์กร
จรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดของกิจกรรมในโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสูงหรือประพฤติดีได้รับ
กำรยกย่อง
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมและ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละชองบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรดำเนินงำน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนองค์ควำมรูท้ ี่ได้รับ
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
7,000
สานักหอสมุดกลาง

ร้อยละ 90
4 คน

เงินรำยได้

70,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

3 โครงกำร/กิจกรรม

ร้อยละ 90

เงินรำยได้

10,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

15,000

สานักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

2 กิจกรรม

2 องค์ควำมรู้
ร้อยละ 85

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม 5ส กับ Green University
จิตอำสำและจิตสำนึกกำรรักองค์กร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนกิจกรรม
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณีเพื่อดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยและ
การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรม
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
โครงการอบรม สัมมนาออนไลน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จิตอาสาและจิตสานึกการรักองค์กร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
(เฉพำะบุคลำกร สนอ.)
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
(เฉพำะบุคลำกร สนอ.)

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
30,000
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
1 กิจกรรม
ร้อยละ 85
เงินรำยได้

30,000

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

3 กิจกรรม
ร้อยละ 85
- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ร้อยละ 80
เงินรำยได้
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.75

25,000

สานักงานอธิการบดี
(โดย : กองบริหารและ
จัดการทรัพยากรมนุษย์)

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการคิดเชิงบวก
จิตอำสำและจิตสำนึกกำรรักองค์กร
(Creative Thinking)
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีต่อ
โครงกำรฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
49,000
สานักงานอธิการบดี
(โดย : กองกลาง)
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.75

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจ โครงการพัฒนาการทางานโดยใช้สารสนเทศ
เงินรำยได้
40,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ของมหำวิทยำลัย รวมถึงสร้ำงฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ตัวชี้วัดโครงกำร
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
- จำนวนครัง้ ในกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ
2 ครัง้
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบที่ได้รับกำรปรับปรุง/พัฒนำ
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำ

เงินรำยได้

150,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2 ระบบ
คะแนนเฉลี่ย 3.75
- ไม่ใช้งบประมำณ 1 ระบบ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย รวมถึงสร้ำงฐำนข้อมูลกลำง (Big Data)
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
- ต่อ -

โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมการสารวจข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
โครงการจัดทาระบบ Document management
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบที่พัฒนำขึ้นมำ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของกระบวนกำรสำคัญที่ใช้เทคโนโลยีและ Big Data
สนับสนุน
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Storage)
สาหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนดิสแบบ SAS
- จำนวนดิสแบบ NS-SAS
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบสำรสนเทศที่หน่วยงำนนำไปบูรณำกำรหรือ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 ฐำนข้อมูล
เงินรำยได้

90,000

คณะบริหารธุรกิจ

1 ระบบ
- ไม่ใช้งบประมำณ -

สานักหอสมุดกลาง

ร้อยละ 80

เงินรำยได้

2,870,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินรำยได้

300,000

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

10 หน่วย
15 หน่วย

1 ระบบ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
เงินรำยได้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย
200,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
ของมหำวิทยำลัย รวมถึงสร้ำงฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ตัวชี้วัดโครงกำร
และเทคโนโลยี
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
- จำนวนระบบสำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
1 ระบบ
- ต่อ - ไม่ใช้งบประมำณ โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การเผยแพร่
สานักงานอธิการบดี
และประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลภาพ
(โดย : กองกลาง)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระบบฐำนข้อมูลคลังภำพที่ทันสมัย ปลอดภัย สะดวกต่อกำร
1 งำน
สืบค้น
คะแนนเฉลี่ย ≥3.75
- ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรใช้งำน
ระบบสืบค้นข้อมูลคลังภำพด้วยระบบสำรสนเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน
เงินรำยได้
20,000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับควำมสำเร็จของกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์
ระดับ 4
จำก (5)
โครงการสนับสนุนบุคลากรนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับควำมสำเร็จของกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

- ไม่ใช้งบประมำณ -

ระดับ 5

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนได้
โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้ที่ใช้งำนระบบสำรสนเทศ
โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SMART People
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรม
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกิจกรรมนักศึกษา
ผ่านสื่อสารสนเทศ แบบออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างภาพ
โปสเตอร์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Power Point
และการตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้สาหรับสื่อสังคมออนไลน์"
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล
ร้อยละ 100

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3 คน

2 กิจกรรม

2 กิจกรรม
เงินรำยได้

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

3,400

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
สานักงานอัตโนมัติโมดูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อนและหลังกำรอบรมที่เพิ่มขึ้น
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
ของคณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม
ระดับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับควำมสำเร็จของกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์
โครงการประเมินความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับควำมสำเร็จของกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
3,950
คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ
ร้อยละ 80
ระดับ 3.51
ร้อยละ 20
เงินรำยได้

200,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

บัณฑิตวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย ≥3.51

ระดับ 4

ระดับ 4
(จำก 7 ระดับ)

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนาสัญญาณ
เงินรำยได้
ใยแก้วนาแสง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนอำคำรที่ใช้บริกำรเครือข่ำยสัญญำณใยแก้วนำแสง
16 อำคำร
- ร้อยละในกำรให้บริกำรสำยนำสัญญำณใยแก้วนำแสง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
- กำรรองรับควำมเร็วในกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย
ไม่น้อยกว่ำ 10 Gbps

4,500,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพ Router หลัก
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภำพ Router
- จำนวนพอร์ตเชื่อมต่อ 10 Gbps
- ร้อยละควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร
โครงการบารุงรักษางานด้านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบที่มีกำรบำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือของ Google ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Microsoft
Outlook อย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน OneDrive
และ SharePoint
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
1,500,000
สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 อุปกรณ์
ไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ต
ร้อยละ 95
เงินรำยได้

350,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1 ระบบ
- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ร้อยละ 80
เงินรำยได้

7,700

สานักงานอธิการบดี
(โดย : กองส่งเสริมวิชาการ)

คะแนนเฉลี่ย 3.75
เงินรำยได้

25,400

สานักงานอธิการบดี
(โดย : กองส่งเสริมวิชาการ)

คะแนนเฉลี่ย 3.75

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เงินรำยได้
กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
โครงการทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
700,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
กำรคลัง โดยอำศัยภำคอุตสำหกรรมและหน่วยงำน
ตัวชี้วัดโครงกำร
และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องเป็นฐำนและบริหำรสินทรัพย์ให้คุ้มค่ำและเกิด
- จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
2 โครงกำร
ประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจระเบียบ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีและ
และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่รับรูแ้ ละเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ
ร้อยละ 80
ข้อบังคับ และประกำศที่เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัย
กิจกรรมการให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่รับรูแ้ ละมีควำมเข้ำใจระเบียบและ
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

- ไม่ใช้งบประมำณ -

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจระเบียบ โครงการให้ความรู้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ต่อ - คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ ประกำศที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย ”
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อนและหลังกำรอบรมที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
10,000
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
- ไม่ใช้งบประมำณ -

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1 โครงกำร

เงินรำยได้

3,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 80
เงินรำยได้

ร้อยละ 80
ระดับ 3.51
ร้อยละ 20

15,000

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจระเบียบ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรผู้บริหำรพบผู้ปฏิบัติงำน
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้ที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ
โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรในกำรเข้ำร่วม
โครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำใจระเบียบและข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงถูกต้อง
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนองค์ควำมรูท้ ี่ได้

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ
ร้อยละ 80
เงินรำยได้

20,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินรำยได้

5,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินรำยได้

300,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

15,000

สานักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

ไม่น้อยกว่ำ 35 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

2 คน

คะแนนเฉลี่ย 4.00
ร้อยละ 80

2 องค์ควำมรู้

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจระเบียบ โครงการซักซ้อมความเข้าใจของระเบียบและข้อบังคับของ
และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัย
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร
- จำนวนกิจกรรม
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง การเสนอผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรเผยแพร่ควำมรูท้ ำงกฎหมำย
เรือ่ ง กำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอตำแหน่งทำงวิชำกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส
ร้อยละ 80
2 กิจกรรม
เงินรำยได้

4,230

สานักงานอธิการบดี
(โดย : กองกฎหมาย)

คะแนนเฉลี่ย 3.75

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม โครงการผู้นาวิศวฯ รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
เงินแหล่งอื่น
50,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภำยในมหำวิทยำลัย
(KMUTNB Engineering Idol for Earth #2)
(เงินบริจำค
ตัวชี้วัดโครงกำร
รศ.ดร.สมชอบ
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80
ไชยเวช)
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.51
โครงการส่งเสริมและจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

เงินรำยได้
1 โครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.75

50,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม โครงการ Big Cleaning (5ส)
ตัวชี้วัดโครงกำร
ภำยในมหำวิทยำลัย
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ต่อ - คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการ Big Cleaning Day
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
10,000
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ SciEE Day 2022
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

3,000

เงินรำยได้

100,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

60 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

โครงการ Green University
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อสภำพแวดล้อม คะแนนเฉลี่ย ≥3.51
บรรยำกำศในกำรทำงำน
กิจกรรมการเก็บข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ในกำรเก็บข้อมูลปริมำณกำรคัดแยกขยะ

เงินรำยได้

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1 ครัง้ /เดือน
เงินรำยได้
(เงินเหลือจ่ำย)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.50

34,500

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้าน Green University
เงินรำยได้
22,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
ภำยในมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดโครงกำร
และเทคโนโลยี
- ต่อ - ระดับผลสัมฤทธิข์ องกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มหำวิทยำลัย
ระดับ 4
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเป็นมหำวิทยำลัยยั่งยืน
2 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่
เงินแหล่งอื่น 12,000,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัดโครงกำร
(เงินบริจำค)
- จำนวนสถำนที่ที่ได้รับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น
1 สถำนที่
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพือ่ สร้างบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ตัวชี้วัดโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ
ในกำรทำงำนและควำมปลอดภัย

เงินรำยได้

80,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

10,000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2 โครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.75

คะแนนเฉลี่ย 4.00

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
เงินรำยได้
1,000,000
คณะเทคโนโลยีและ
เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัดโครงกำร
การจัดการอุตสาหกรรม
- ต่อ - จำนวนโครงกำรที่มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยใน
2 โครงกำร
หน่วยงำน
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ คะแนนเฉลี่ย 3.51
ในกำรทำงำนและควำมปลอดภัยในรอบปี
กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคณะให้เป็น
Green Office และจัดโครงการ Big Cleaning Day
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเรา
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนของผู้ที่มีควำมรูเ้ พิ่มมำกขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำร
(จำกคะแนนเต็ม 10)
โครงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม วทอ.
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำพแวดล้อมใน วทอ.

เงินรำยได้

15,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

คะแนนเฉลี่ย 3.51
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

10,000

เงินรำยได้

2,000,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
8 คะแนน

ระดับ 4

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่
โครงการสโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
กิจกรรมการดูแลสถานที่อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ในกำรดูแลและปรับปรุงสถำนที่
โครงการ Big Cleaning Day
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละบุคลำกรและนักศึกษำของคณะที่เข้ำร่วมโครกำร
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองงานด้าน Green University/
รองรับ Covid-19
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการจัดซื้อ atk เพื่อความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงาน
ในวิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่ใช้งำน
โครงการบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
2,000
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
60 คน
คะแนนเฉลี่ย 3.51
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6 ครัง้
เงินรำยได้

32,500

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

เงินรำยได้

20,000

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน

เงินรำยได้

10,000

วิทยาลัยนานาชาติ

เงินรำยได้

40,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

ร้อยละ 80
ระดับ 3.51

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่
โครงการจัดสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์อาคาร
เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนโครงกำรจัดสภำพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์อำคำร
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน Green University
ตัวชี้วัดโครงกำร
- กิจกรรมมหำวิทยำลัยสีเขียว
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการ 5ส
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนกิจกรรมที่จัดและสอดคล้องพันธกิจ
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักหอสมุดกลางให้เป็น
Smart Space
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง
โครงการ 5ส
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ
1 โครงกำร
เงินรำยได้

50,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

5,000

คณะบริหารธุรกิจ

เงินรำยได้

5,000

บัณฑิตวิทยาลัย

เงินรำยได้

20,000

สานักหอสมุดกลาง

เงินรำยได้

50,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 กิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 80

2 กิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย 3.75

1 พื้นที่

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร
โครงการ 3R เพื่อการลดใช้พลังงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการจัดกิจกรรม 5ส สานักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม
5ส อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจในภำพรวมของบุคลำกรใน
สำนักงำนอธิกำรบดี ที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
- ร้อยละของหน่วยงำนในสำนักงำนอธิกำรบดีที่ร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
20,000
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย 4.00
เงินแผ่นดิน

2,147,500

เงินรำยได้

18,090

สานักงานอธิการบดี
(โดย : กองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี)

เงินรำยได้

95,400

สานักงานอธิการบดี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ร้อยละ 80

คะแนนเฉลี่ย 3.75

(โดย : กองกิจการนักศึกษา/

คะแนนเฉลี่ย 4.00
ร้อยละ 90

กองกลาง/กองอาคารฯ/
กองส่งเสริมวิชาการ)

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการจัดทาห้องสตูดิโอไลฟ์สดพร้อมฉากเสมือนจริง
เงินรำยได้
200,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- มีสตูดิโอที่พร้อมสำหรับกิจกรรมออนไลน์
1 ห้อง
โครงการวิศวฯ ปันน้าใจ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
- จำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม
โครงการสร้างความมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่จัดโดยมีควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก
โครงการ Virtual Applied Science Discovery
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

เงินแหล่งอื่น
(กองกิจฯ)

50,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินรำยได้

300,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

25,000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51

3 ช่องทำง
3 โครงกำร/กิจกรรม

1 หน่วยงำน

50 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการจัดทาข่าว FITM NEWS ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
เชิงรุก
ออนไลน์
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ในกำรจัดทำ FITM NEWS ออนไลน์
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่วนงำนจัดร่วมกับโรงเรียน
เครือข่ำย
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม หรือรางวัล
ของคณะโดยใช้การประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ประยุต์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร
โครงการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม
6 ครัง้
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

4 กิจกรรม

อย่ำงน้อย 4 ช่องทำง
เงินรำยได้

10,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เงินรำยได้

2,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

3 ช่องทำง

5 ช่องทำง

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนควำมถี่ของข่ำวสำรที่ได้ประชำสัมพันธ์
- จำนวนผู้เข้ำชมข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ในทุกช่องทำงของ
วิทยำลัย
โครงการอบรมเครือข่ายครูแนะแนว
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครูแนะแนวที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์
โครงการโควตาเรียนดีแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโรงเรียนที่ให้โควตำเรียนดี
- จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนจำกโควตำ
โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงประชำสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนาคณะ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำคณะ

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
50 ครัง้
1,000 คน

เงินรำยได้

10,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้

70,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เงินรำยได้

5,000

วิทยาลัยนานาชาติ

เงินรำยได้

60,000

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

เงินรำยได้

20,000

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

20 คน

3 ช่องทำง

200 โรงเรียน
2 คน

3 ช่องทำง

1 โครงกำร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนสื่อประชำสัมพันธ์
- จำนวนผู้เข้ำชมจำกสื่อทั้งหมด
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนสื่อประชำสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการเปิดบ้าน SciEE (Open house) ประจาปี
การศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนช่องทำงประชำสัมพันธ์เชิงรุกที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
110,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
3 สื่อ
2,000 ยอดรับชม
เงินรำยได้

150,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

25,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เงินรำยได้

10,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3 สื่อ

16 โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย 3.50

(เงินเหลือจ่ำย)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.50
- ไม่ใช้งบประมำณ 2 ช่องทำง

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการสื่อสารพลังสูง
เชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนระบบกำรสื่อสำรที่เพิ่มขึ้น
- จำนวนคำชม
โครงการ ICIT DAY
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของสานัก
คอมพิวเตอร์ฯ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับข่ำวสำรจำกทุกช่องทำง
- ร้อยละของผู้ติดตำมทำง Social Network ที่เพิ่มมำกขึ้น
โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนของนักศึกษำที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวด
โครงงำนสหกิจศึกษำ
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผลงำนที่มีกำรเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ สานักหอสมุดกลาง
1 ระบบ
200 คำชม
เงินรำยได้

150,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินรำยได้

100,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินรำยได้

137,000

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

เงินรำยได้

200,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คะแนนเฉลี่ย 3.81

คะแนนเฉลี่ย 3.71
ร้อยละ 10

50 ผลงำน

10 ผลงำน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสานัก
เชิงรุก
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนผลงำนและกิจกรรมที่เผยแพร่
โครงการสารวจความคิดเห็นต่อการขอรับบริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร
- จำนวนกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
24 ครัง้
- ไม่ใช้งบประมำณ -

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย - ฝรั่งเศส

ร้อยละ 80
2 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 10 สร้ำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าของ
เงินรำยได้
220,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงำน
บุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
1) สำยวิชำกำร (บุคลำกรใหม่ที่บรรจุปี 2561-2565)
ร้อยละ 80
2) สำยสนับสนุนวิชำกำร
ร้อยละ 80
- จำนวนโครงกำรที่จัดอบรม
2 โครงกำร
โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้บุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- จำนวนกิจกรรม/หัวข้อที่จัดอบรม

เงินรำยได้
40 คน
2 เรือ่ ง

100,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้ำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงำน
ในการปฏิบัติงาน (ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุมวิชาการ/
- ต่อ ติดตามและประเมินผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่ร่วมโครงกำร
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภายในองค์กร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กร

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ
เพื่อกาหนดนโยบายและพิจารณาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ของกำรประชุม

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
1,800,000
เงินรำยได้
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5 โครงกำร
คะแนนเฉลี่ย 4.00
เงินรำยได้

10,000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 30
- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

ร้อยละ 95

คะแนนเฉลี่ย 3.51

12 ครัง้

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้ำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ตัวชี้วัดโครงกำร
ปฏิบัติงำน
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ต่อ - คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ระดับคะแนนของผู้ที่มีควำมรูเ้ พิ่มมำกขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำร
(จำกคะแนนเต็ม 10)
กิจกรรมการเข้าร่วมอบรมของบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่เข้ำอบรม
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนงำนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบลาออนไลน์
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อนและหลังกำรอบรมที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
15,000
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
เงินรำยได้

8,000

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ไม่ใช้งบประมำณ -

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.51
8 คะแนน

ร้อยละ 80

4 งำน
เงินรำยได้
ร้อยละ 80
ระดับ 3.51
ร้อยละ 20

4,750

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้ำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
โครงการสร้างระบบและกลไกในการกากับดูแลในการบริหาร
ปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ต่อ - จำนวนครัง้ ในกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำง
ต่อเนื่อง
กิจกรรมกาหนดโครงสร้างการบริหารงานคณะฯ ในรูปแบบ
ของคณะอนุกรรมการฝ่าย
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ของกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำย

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
- ไม่ใช้งบประมำณ คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ
8 ครัง้

เงินรำยได้

40,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

10,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการสัมมนาคณะ)
ตัวชี้วัดโครงกำร
ร้อยละ 80
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.50
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

เงินรำยได้

400,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ)
รอบปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ที่ได้รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ CUPT-QA
- ระดับคะแนนกำรประเมินโดยเฉลี่ยตำมเกณฑ์ CUPT-QA

เงินรำยได้

25,000

คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการระบบบริหารงานที่ดี สร้างความยั่งยืนให้กับหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนแผนงำนลำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
- จำนวนครัง้ /เรือ่ งกำรจัดกำรองค์ควำมรู้

15 ครัง้

10 แผนงำน
5 ครัง้ /เรือ่ ง

1 ครัง้
ระดับ 2

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้ำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ปฏิบัติงำน
ภายในประเทศ
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนบุคลำกรที่ได้รับทุนกำรศึกษำ
โครงการสัมมนาสานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าของบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนครัง้ ที่ได้รับเข้ำรับกำรพัฒนำ
โครงการผลักดันห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของโครงกำรที่ประสบควำมสำเร็จ
- คะแนน EdPEx
โครงการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สานักคอมพิวเตอร์ฯ
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนงำนบริกำรที่ได้กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
ISO 9001
- คะแนนเฉลี่ยผลกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
300,000
คณะบริหารธุรกิจ

1 คน
เงินรำยได้

163,000

คณะบริหารธุรกิจ

เงินรำยได้

20,000

บัณฑิตวิทยาลัย

ร้อยละ 80

1 ครัง้ /คน/ปี
- ไม่ใช้งบประมำณ -

สานักหอสมุดกลาง

ร้อยละ 85
170 คะแนน
เงินรำยได้

≥6 งำนบริกำร

คะแนนเฉลี่ย >4.00

125,000

สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้ำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
โครงการประเมินคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
ปฏิบัติงำน
ISO/IEC 29110
- ต่อ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
ตำมกระบวนกำรมำตรฐำน ISO/IEC 29110
กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของควำมสำเร็จกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของส่วนงำน
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนองค์ควำมรูท้ ี่ได้
- ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการอบรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
52,000
สานักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ระบบ

เงินรำยได้

170,000

สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน

เงินรำยได้

20,000

สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เงินรำยได้

300,000

สานักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

เงินรำยได้

27,000

สานักงานอธิการบดี
(โดย : หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

คะแนนเฉลี่ย 4.20

7 องค์ควำมรู้
ร้อยละ 85

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.75

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/
แผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี
โครงการภายใต้กลยุทธ์/ตัวชี้วัดโครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ภายใต้แผนฯ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลยุทธ์ที่ 10 สร้ำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
โครงการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการให้
ปฏิบัติงำน
บริการอย่างยั่งยืน เรื่อง การพัฒนางานบริการในยุค
- ต่อ Digital Disruption และวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)
ตัวชี้วัดโครงกำร
- ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
- คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
ประมาณการ
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าใช้จ่าย
แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
เงินรำยได้
35,000
สานักงานอธิการบดี
(โดย : กองบริการการศึกษา)

ร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ย 3.75

จัดทำโดย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
ที่ปรึกษำ
นายธีระ ภักดีวานิช ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้จัดทำ
นางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
นางสาวจุฑามาศ พูลประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
อัดสำเนำ
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
เย็บเล่ม/เข้ำปก
ศูนย์ผลิตตาราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล สานักงานอธิการบดี
พิมพ์
จานวน 65 เล่ม

