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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนอง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของทุกส่วนงาน/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าว          
โดยแผนปฏิบัติการจะเป็นแผนด าเนินงานประจ าปีที่ทุกส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่ก าหนดไว้ โดยสามารถสรุป  
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65) พบว่า มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 539 โครงการ/กิจกรรม (ไม่นับรวมโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ในส่วนที่ไม่มีตัวชี้วัดโครงการ) สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 111 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.59 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 342 โครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 63.45 ยังไม่ได้ด าเนินการ (กรณีครบก าหนดระยะเวลาแล้ว) จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 1.30 ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 74 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 13.73 
และขอยกเลิก จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.93 จ าแนกผลการด าเนินงานในแต่ละส่วน ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 
76 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น (1) โครงการ/กิจกรรมที่มีตัวชี้วัด จ านวน 70 โครงการ/กิจกรรม             
(2) โครงการอ่ืนๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ในส่วนที่ไม่มีตัวชี้วัด  
จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม มีผลการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 
568,889.42 บาท จากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร วงเงินรวม 76,379,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 มีผล
การด าเนินงาน (ไม่นับรวมโครงการอ่ืนๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ในส่วนที่ไม่มีตัวชี้วัดโครงการ) ดังนี้ 
➢ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 11.43 
➢ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 56 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.00 
➢ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่ก าหนด จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.14 
➢ ขอยกเลิก จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.43 

ส่วนที่ 2 : 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน พิจารณาในภาพรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 469 โครงการ/กิจกรรม มีการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 
ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 8,269,607.49 บาท มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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➢ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 103 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.96 
➢ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 286 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60.98 
➢ ยังไม่ได้ด าเนินการ (กรณีครบก าหนดระยะเวลา) จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.49 
➢ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่ก าหนด จ านวน 69 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.71 
➢ ขอยกเลิก จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.85 

 
ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่มี

มาอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างมากขึ้นและการปรับวิถีการท างานในรูปแบบใหม่ (New Normal) ท าให้
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานตามมาตรการต่างๆ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาด เช่น จัดการเรียนการสอน การจัดอบรม การจัดประชุมในลักษณะรูปแบบออนไลน์ ท าให้
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน อยู่ระหว่างด าเนินการเกินร้อยละ 50 โดยมีการ
ขอยกเลิกการด าเนินงาน จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม รวมถึงขอเปลี่ยนชื่อโครงการ/กิจกรรม การปรับตัวชี้วัด 
และรายละเอียดอ่ืนๆ อีก จ านวน 17 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้กองแผนงานจะติดตามผลการด าเนินงานของทุก
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ีอีกครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกันยายน 2565) 

 
 
 
 

 
 



ตารางสรุปผลการด าเนินงาน



งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ (บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง รวม*** (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** (โครงการ/กิจกรรม) ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ)

เงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 8 56 0 5 1 70 568,889.42

ร้อยละผลการด าเนินงาน 11.43 80.00 0.00 7.14 1.43

หมายเหตุ :

               *หมายถึง   ยังไม่ได้ด าเนินการ ในกรณีครบก าหนดระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้แล้ว

               **หมายถึง  ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้

               ***หมายถึง  ไม่นับรวมโครงการอ่ืนๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ในส่วนท่ีไม่มีตัวช้ีวัดโครงการ

ตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนท่ี 1)

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวม 76,379,100 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 568,889.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74

ผลการด าเนินงาน ในรอบ 6 เดือน (จ านวนโครงการ/กิจกรรม)

ขอยกเลิก

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
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งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง รวม (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** (โครงการ/กิจกรรม) ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 37 77 1 22 3 140 3,436,259.23

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 16 46 0 8 0 70 4,298,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 20 61 0 7 0 88 93,682.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 30 102 6 32 1 171 441,666.26

รวมท้ังส้ิน 103 286 7 69 4 469 8,269,607.49

ร้อยละผลการด าเนินงาน 21.96 60.98 1.49 14.71 0.85

หมายเหตุ :

               *หมายถึง   ยังไม่ได้ด าเนินการ ในกรณีครบก าหนดระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้แล้ว

               **หมายถึง  ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้

ตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ส่วนท่ี 2)

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ขอยกเลิก

ผลการด าเนินงาน ในรอบ 6 เดือน (จ านวนโครงการ/กิจกรรม)
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ส่วนงาน ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ รวม

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก ท้ังส้ิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 2 - 3 - 6 - 3 - 3 - 6 1 7 - - - 8 - 4 2 4 1 11 2 16 2 10 1 31

ร้อยละของความส าเร็จ 16.67 33.33 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 12.50 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 36.36 18.18 36.36 9.09 6.45 51.61 6.45 32.26 3.23

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 2 - - - 5 3 1 - - - 4 2 1 - - - 3 2 5 - - - 7 10 9 - - - 19

ร้อยละของความส าเร็จ 60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 75.00 25.00 0.00 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 28.57 71.43 0.00 0.00 0.00 52.63 47.37 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 8 1 - - 11 1 5 - - - 6 1 4 - - - 5 1 3 - 1 - 5 5 20 1 1 - 27

ร้อยละของความส าเร็จ 18.18 72.73 9.09 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 20.00 60.00 0.00 20.00 0.00 18.52 74.07 3.70 3.70 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 5 - - - 5 - 6 - - - 6 - 2 - - - 2 - 7 - - - 7 - 20 - - - 20

ร้อยละของความส าเร็จ 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 5 - 5 - 12 5 - - - - 5 2 1 - - - 3 2 5 - - - 7 11 11 - 5 - 27

ร้อยละของความส าเร็จ 16.67 41.67 0.00 41.67 0.00 100 0 0.00 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 28.57 71.43 0.00 0.00 0.00 40.74 40.74 0.00 18.52 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 1 2 - 3 - 6 - 2 - 1 - 3 - 4 - 1 - 5 - 6 - 7 - 13 1 14 - 12 - 27

ร้อยละของความส าเร็จ 16.67 33.33 0.00 50.00 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33 0.00 0.00 80.00 0.00 20.00 0.00 0.00 46.15 0.00 53.85 0.00 3.70 51.85 0.00 44.44 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 7 - 1 - 10 4 1 - - - 5 2 2 - 1 - 5 - 2 - 3 - 5 8 12 - 5 - 25

ร้อยละของความส าเร็จ 20.00 70.00 0.00 10.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 20.00 0.00 0.00 40.00 0.00 60.00 0.00 32.00 48.00 0.00 20.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 14 - - - 18 - 4 - 1 - 5 4 3 - - - 7 5 7 2 2 - 16 13 28 2 3 - 46

ร้อยละของความส าเร็จ 22.22 77.78 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 20.00 0.00 57.14 42.86 0.00 0.00 0.00 31.25 43.75 12.50 12.50 0.00 28.26 60.87 4.35 6.52 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 6 4 - 5 2 17 - - - 2 - 2 - 2 - 1 - 3 1 4 - - - 5 7 10 - 8 2 27

ร้อยละของความส าเร็จ 35.29 23.53 0.00 29.41 11.76 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33 0.00 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 25.93 37.04 0.00 29.63 7.41

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) (ส่วนท่ี 2)

(-) (-) 3,960.00 (-) 3,960.00

3,000.00 700,000.00 (-) 114,485.50 817,485.50

(-) (-) 5,680.00 (-) 5,680.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1-4ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2

รวม รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวม

200,000.00 3,388,000.00 37,806.00 (-) 3,625,806.00

13,500.00 (-) (-) (-) 13,500.00

88,900.00 (-) (-) (-) 88,900.00

(-) (-) (-) (-) (-)

132,800.00 (-) (-) 3,500.00 136,300.00

90,980.00 (-) 23,356.00 18,360.00 132,696.00
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ส่วนงาน ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ รวม

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก ท้ังส้ิน

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) (ส่วนท่ี 2)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1-4ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2

รวม รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวม

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ (TGGS) - 1 - 1 1 3 - 2 - - - 2 - 2 - - - 2 - 1 - - - 1 - 6 - 1 1 8

ร้อยละของความส าเร็จ 0.00 33.33 0.00 33.33 33.33 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 12.50 12.50

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

วิทยาลัยนานาชาติ 3 2 - - - 5 - 1 - - - 1 1 - - - - 1 - 2 - - - 2 4 5 - - - 9

ร้อยละของความส าเร็จ 60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 44.44 55.56 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 4 2 - 3 - 9 - 1 - 1 - 2 - - - 1 - 1 2 2 - 1 - 5 6 5 - 6 - 17

ร้อยละของความส าเร็จ 44.44 22.22 0.00 33.33 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 40.00 40.00 0.00 20.00 0.00 35.29 29.41 0.00 35.29 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 3 3 - - - 6 2 2 - - - 4 3 3 - - - 6 4 3 - - - 7 12 11 - - - 23

ร้อยละของความส าเร็จ 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 57.14 42.86 0.00 0.00 0.00 52.17 47.83 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 4 - - - 4 - 2 - - - 2 - 5 - - - 5 - 11 - - - 11

ร้อยละของความส าเร็จ 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 4 7 - 1 - 12 1 3 - - - 4 - 2 - - - 2 3 3 - 2 - 8 8 15 - 3 - 26

ร้อยละของความส าเร็จ 33.33 58.33 0.00 8.33 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 37.50 37.50 0.00 25.00 0.00 30.77 57.69 0.00 11.54 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

คณะบริหารธุรกิจ 1 4 - - - 5 - 1 - - - 1 - 3 - 2 - 5 - 2 - 6 - 8 1 10 - 8 - 19

ร้อยละของความส าเร็จ 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 40.00 0.00 0.00 25.00 0.00 75.00 0.00 5.26 52.63 0.00 42.11 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

บัณฑิตวิทยาลัย - 4 - - - 4 - 2 - - - 2 1 5 - - - 6 1 11 - - - 12

ร้อยละของความส าเร็จ 0 100 0.00 0.00 0.00 0 100 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 0.00 0.00 8.33 91.67 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

ส านักหอสมุดกลาง 1 5 - - - 6 1 5 - - - 6

ร้อยละของความส าเร็จ 16.67 83.33 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

2,705,000.00 (-) 2,705,000.00

(-) (-) (-) (-) (-)

(-) (-)

1,500.00 150,000.00 (-) 18,000.00 169,500.00

6,400.00 (-) (-) 6,400.00(-)

43,811.13 60,000.00 (-) 59,955.94 163,767.07

(-) (-) (-) (-)
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

151,330.00

6,100.00 (-) (-) (-) 6,100.00

(-) 151,330.00
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

(-)

17,670.82
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -  - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม - - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

17,670.82
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ส่วนงาน ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ถึง ขอ รวม

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ* ระยะเวลา** ยกเลิก ท้ังส้ิน

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) (ส่วนท่ี 2)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1-4ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2

รวม รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวม

ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 - - - 3 1 2 - - - 3 4 7 - - - 11 6 11 - - - 17

ร้อยละของความส าเร็จ 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 36.36 63.64 0.00 0.00 0.00 35.29 64.71 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ือฯ (TGDE) - 2 - - - 2 - 8 - - - 8 - 3 - 1 - 4 - 13 - 1 - 14

ร้อยละของความส าเร็จ 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 25.00 0.00 0.00 92.86 0.00 7.14 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 7 - - - 7 1 8 1 - - 10 1 15 1 - - 17

ร้อยละของความส าเร็จ 0.00 100 0.00 0.00 0.00 10.00 80.00 10.00 0.00 0.00 5.88 88.24 5.88 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม 1 2 - - - 3 - 3 - - - 3 1 5 - - - 6

ร้อยละของความส าเร็จ 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 7 - - - 7 - 4 - - - 4 - 13 - - - 13

ร้อยละของความส าเร็จ 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝร่ังเศส 2 4 - 1 - 7 - 3 1 1 - 5 2 7 1 2 - 12

ร้อยละของความส าเร็จ 28.57 57.14 0.00 14.29 0.00 0.00 60.00 20.00 20.00 0.00 16.67 58.33 8.33 16.67 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

ส านักงานอธิการบดี 3 3 - 4 - 10 3 3 - 4 0 10

ร้อยละของความส าเร็จ 30.00 30.00 0.00 40.00 0.00 30.00 30.00 0.00 40.00 0.00

งบประมาณท่ีใช้ (บาท) (กรณีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ)

หมายเหตุ :

               *หมายถึง   ยังไม่ได้ด าเนินการ ในกรณีครบก าหนดระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้แล้ว

               **หมายถึง  ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้

144,268.10 52,964.00 212,232.10
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

15,000.00

(-)

(-) (-) (-)(-)
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -
(-) (-)

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

5,400.00

7,880.00 (-) 7,880.00
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -  - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -
5,400.00

(-) (-) (-) (-)

(-)
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

(-)
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

(-)

(-)
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน



โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (ส่วนท่ี 1)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษา โครงการ KMUTNB Leadership Camp 2022 ก.พ. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  40,000 บาท ศูนย์ความร่วมมือ

และคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง ใช้จริง นานาชาติ

ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  126,000 บาท ศูนย์ความร่วมมือ

วิชาการ ไทย - นานาชาติ KMUTNB staff mobility ใช้จริง นานาชาติ

Program

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  854,700 บาท IAESTE Thailand

ฝึกงานด้านเทคนิคประจ าประเทศไทย ใช้จริง

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  500,000 บาท โครงการท่ีได้รับการ

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่ิงสนับสนุน ตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ใช้จริง สนับสนุนงบประมาณ

การเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ จากโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู เม.ย. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บาท กองบริหารและจัดการ

ให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรม ใช้จริง ทรัพยากรมนุษย์

นักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21

(21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ

(Entrepreneurship) ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

(Internationalization) การบริหารการศึกษา โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กองบริหารและจัดการ

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้ังไว้  10,800 บาท ทรัพยากรมนุษย์

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก.พ. - เม.ย. 65 ✓ ใช้จริง

ในการปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ 

(รูปแบบออนไลน์)

 โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน มี.ค. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,800 บาท

การสอนเพ่ือให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น (รูปแบบออนไลน์) ใช้จริง

โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  214,800 บาท กองกิจการนักศึกษา

(ค่าจ้างพนักงานพิเศษ วุฒิปริญญาตรี) ใช้จริง

โครงการบริหารด้านกีฬา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ) ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  429,600 บาท กองกิจการนักศึกษา

ใช้จริง

โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค ประจ าอาคาร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  240,200 บาท กองกิจการนักศึกษา

40 ปี มจพ. ใช้จริง

โครงการเงินสมนาคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการ ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  230,000 บาท กองกิจการนักศึกษา

นักศึกษา ประจ าปี 2565 ใช้จริง

10



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพ่ือดูแลสนามกีฬา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  660,800 บาท กองกิจการนักศึกษา

ให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรม ใช้จริง

นักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21

(21st Century Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ โครงการจ้างพนักงานพิเศษท่ีมีสัญญาจ้าง (ต่อเน่ือง) ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,409,400 บาท กองกิจการนักศึกษา

(Entrepreneurship) ความเป็นสากล ใช้จริง

(Internationalization) การบริหารการศึกษา

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการด าเนินการด้านต่างประเทศ ประจ าปี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  915,000 บาท ศูนย์ความร่วมมือ

 --- (ต่อ) --- งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้จริง นานาชาติ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  169,000 บาท ศูนย์ความร่วมมือ

"English for your future" ใช้จริง   (-) นานาชาติ

*ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการ

บริหารส่วนกลาง สนอ.
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ โครงการโลกทัศน์อาชีพ ก.พ. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  70,000 บาท กองกิจการนักศึกษา

ด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship) ใช้จริง

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต 

(Soft Skills) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตามนโยบาย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  3,000 บาท กองกิจการนักศึกษา

(21st Century Skills) และความเป็นสากล รัฐบาล (ค่าบ ารุงสมาชิกเครือข่าย) ใช้จริง  3,000 บาท

(Internationalization)

โครงการสนับสนุนการสอนภาษาท่ีสาม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท โครงการท่ีได้รับการ

ใช้จริง สนับสนุนงบประมาณ

จากโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,500,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์

ทางวิชาการและสิทธิบัตร นานาชาติสิรินธร

ไทย - เยอรมัน

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ช่ือเสียง โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ส.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,150,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใช้จริง และเทคโนโลยี

ไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง ประจ าปี 2565 (KMUTNB Innovation Award 2022)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ช่ือเสียง โครงการจัดท าวารสารวิชาการพระจอมเกล้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  600,000 บาท กองส่งเสริมวิชาการ

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย พระนครเหนือ ใช้จริง

ไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

 --- (ต่อ) --- โครงการจัดท าวารสาร Applied Science and ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  400,000 บาท กองส่งเสริมวิชาการ

Engineering Progress ใช้จริง

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการจัดการและ โครงการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  350,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

บริหารภาระงานสนับสนุนงานวิจัยและ ในมนุษย์ ใช้จริง และเทคโนโลยี

บุคลากรเพ่ือให้การวิจัยด าเนินได้อย่างคล่องตัว

มากข้ึน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูล โครงการส่งเสริมและบ ารุงรักษา Center Lab 1 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์

ความเช่ียวชาญของบุคลากรและความพร้อม ใช้จริง ประยุกต์

ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ี ส าหรับงาน

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักพัฒนาเทคนิค

(Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร ใช้จริง ศึกษา

(Corporate Image) ส าหรับใช้เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและส่ือการเรียน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักพัฒนาเทคนิค

สังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การสอนเแก่มูลนิธิพระดาบสเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล ใช้จริง ศึกษา

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสะเต็มเชิงนวัตกรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,000,000 บาท กองส่งเสริมวิชาการ

ในวิถีชีวิตใหม่และการสร้างอาชีพ ใช้จริง

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล โครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มจพ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ในระบบบริการบริหารจัดการและการจัดการ ตามมาตรฐาน ESPReL ใช้จริง และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ก.พ. - มี.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - กองบริหารและจัดการ

จริยธรรม จิตอาสาและจิตส านึกการรักองค์กร และหลักธรรมาภิบาล (รูปแบบออนไลน์) ทรัพยากรมนุษย์

โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  48,000 บาท กองกิจการนักศึกษา

ใช้จริง

โครงการประกวดพานไหว้ครู เม.ย. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  49,200 บาท กองกิจการนักศึกษา

ใช้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึง ใช้จริง และเทคโนโลยี

สร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ โครงการบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  650,000 บาท กองบริการการศึกษา

นักศึกษา ใช้จริง

กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างเสถียรภาพและความม่ันคง โครงการขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชาการคืน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  400,000 บาท กองคลัง

ทางการเงินการคลัง โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรม ใช้จริง

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นฐานและบริหาร

สินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างเสถียรภาพและความม่ันคง โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  321,200 บาท กองคลัง

ทางการเงินการคลัง โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรม ใช้จริง

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นฐานและบริหาร

สินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางกฎหมาย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท กองกฎหมาย

 --- (ต่อ) --- ใช้จริง

โครงการค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างของ มจพ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  775,000 บาท กองงานพัสดุ

ใช้จริง

สมทบค่าเช่าทรัพย์สิน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,365,500 บาท โครงการท่ีได้รับการ

ใช้จริง สนับสนุนงบประมาณ

จากโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ส ารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายท่ีได้รับงบประมาณ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  19,025,100 บาท โครงการท่ีได้รับการ

ไม่เพียงพอและโครงการจ าเป็นเร่งด่วน ใช้จริง สนับสนุนงบประมาณ

จากโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท กองกฎหมาย

ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของ ใช้จริง

มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดพิมพ์สารประดู่แดง 4 สี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท กองกลาง

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ใช้จริง

โครงการผลิตส่ือและจัดท าเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  500,000 บาท กองกลาง

มหาวิทยาลัย ใช้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ช่ือเสียง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  40,000 บาท กองกลาง

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ของมหาวิทยาลัย ใช้จริง  39,999.99 บาท

 --- (ต่อ) ---

โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2564 ต.ค. 64 - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  270,000 บาท กองแผนงาน

ใช้จริง  236,416.50 บาท

โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัย ต้ังไว้  425,000 บาท กองแผนงาน

ใช้จริง  280,484.93 บาท

(1) โครงการจัดท าหนังสือ KMUTNB General ต.ค. 64 - เม.ย. 65 ✓ (ใช้จริง  122,124.93 บาท)

Information Bulletin 2021 - 2022

(2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ม.ค. - ก.ย. 65 ✓

ท่ีมีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563

(3) โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศ มจพ. ต.ค. - ธ.ค. 64 ✓ (ใช้จริง  158,360 บาท)

ปีการศึกษา 2564

โครงการจัดพิมพ์หัวข่าวสารสนเทศ มจพ. ม.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท กองแผนงาน

ใช้จริง  8,988 บาท
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท สภาคณาจารย์และ

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก พนักงาน ใช้จริง พนักงาน

 --- (ต่อ) ---

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีและพนักงานรักษาความปลอดภัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  900,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ในการปฏิบัติงาน ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการสมทบการบริหารงานของส านักวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,125,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  632,000 บาท สถาบันสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน ใช้จริง และพัฒนาส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

22



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  500,000 บาท สถาบันนวัตกรรม

ในการปฏิบัติงาน ไทย - ฝร่ังเศส ใช้จริง เทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- ไทย - ฝร่ังเศส

โครงการจ้างพนักงานพิเศษ ก.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  427,500 บาท สถาบันนวัตกรรม

ใช้จริง เทคโนโลยี

ไทย - ฝร่ังเศส

โครงการติดตามการด าเนินงานแต่ละส่วนงานเพ่ือ พ.ย. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท กองแผนงาน

การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ใช้จริง

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580)

โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ มี.ค. - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  155,000 บาท กองบริหารและจัดการ

เฉพาะต าแหน่ง ใช้จริง ทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ พ.ค. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  75,000 บาท กองบริหารและจัดการ

ผู้บริหาร ใช้จริง ทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ✓ กองบริหารและจัดการ

ในการปฏิบัติงาน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทรัพยากรมนุษย์

 --- (ต่อ) ---  โครงการวันแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM Sharing Day มี.ค. - พ.ค. 65 ต้ังไว้  70,000 บาท

คร้ังท่ี 9 (รูปแบบออนไลน์) ใช้จริง

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคล ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,571,000 บาท กองบริหารและจัดการ

ใช้จริง ทรัพยากรมนุษย์

โครงการพัฒนาบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  500,000 บาท กองบริการการศึกษา

ใช้จริง

โครงการคณะท างานโครงการเปิดสอนนักศึกษา ก.ค. 64 - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  1,000,000 บาท กองบริการการศึกษา

สมทบพิเศษ ใช้จริง

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  960,000 บาท ศูนย์ประกันคุณภาพ

ใช้จริง การศึกษา

โครงการอาคารนวมินทรราชินี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  920,000 บาท กองอาคารสถานท่ี

ใช้จริง และยานพาหนะ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,380,000 บาท กองอาคารสถานท่ี

ในการปฏิบัติงาน อาคารนวมินทรราชินี ใช้จริง และยานพาหนะ

 --- (ต่อ) ---

โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  151,900 บาท หน่วยตรวจสอบ

มหาวิทยาลัย ใช้จริง ภายใน

โครงการจัดจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  250,000 บาท ศูนย์ผลิตต าราเรียน

เฉพาะทาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้จริง และส่ิงพิมพ์ดิจิทัล

โครงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  4,000,000 บาท กองงาน

พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ใช้จริง วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการค่าเช่ารถโดยสาร รับ-ส่ง อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,593,000 บาท กองงาน

ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ใช้จริง วิทยาเขตปราจีนบุรี

พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและค่าจ้างเหมา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  4,000,000 บาท กองงาน

ดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ใช้จริง วิทยาเขตปราจีนบุรี
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ก.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  5,800,000 บาท กองงาน 

ในการปฏิบัติงาน และค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ใช้จริง วิทยาเขตระยอง

 --- (ต่อ) ---

โครงการบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  4,000,000 บาท กองงานส านักงาน

ใช้จริง สภามหาวิทยาลัย

โครงการบริหารจัดการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  3,000,000 บาท ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม ใช้จริง ทรัพยากรมนุษย์

เพ่ืออุตสาหกรรม

โครงการบริหารสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  497,200 บาท สภาคณาจารย์และ

ใช้จริง พนักงาน

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท สภาคณาจารย์และ

ใช้จริง พนักงาน

โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,000,000 บาท โครงการท่ีได้รับการ

และนโยบายรัฐบาลในแผนฯ 13 ใช้จริง สนับสนุนงบประมาณ

จากโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย : 

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการบริหารอุทยานเทคโนโลยี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,000,000 บาท โครงการท่ีได้รับการ

ในการปฏิบัติงาน ใช้จริง สนับสนุนงบประมาณ

 --- (ต่อ) --- จากโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ส่วนท่ี 2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา

(Academic Excellence)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

กลยุทธ์ท่ี 1 น ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเน้นผลลัพธ์ พ.ย. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

บูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ การเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา ใช้จริง

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดกำร

พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ต.ค. 64 - เม.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการน าเทคโนโลยี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีและ

ท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการจัดคอร์สเรียนออนไลน์ในระบบของ มจพ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือใน platform ออนไลน์อ่ืนๆ และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจัดท า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

course online" ใช้จริง อุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 1 น ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ โครงการใช้ส่ือการสอนออนไลน์ในการจัดการเรียน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ การสอน

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดกำร

พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โครงการอบรมการน าเสนองานสถาปัตยกรรมโดยใช้ พ.ย. 64 - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

 --- (ต่อ) --- เทคโนโลยี Mixed Reality ส าหรับนักศึกษา ใช้จริง การออกแบบ

โครงการอบรม เร่ือง การออกแบบแสงสว่างเพ่ือโลก ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  6,550 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

อนาคต ใช้จริง  3,600 บำท การออกแบบ

โครงการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัย มิ.ย. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บำท บัณฑิตวิทยาลัย

(KMUTNB Colloquium organized by TGGS) ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สิรินธร ไทย - เยอรมัน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน พ.ย. 64 - ก.พ. 65 ✓ ต้ังไว้  2,750,000 บำท วิทยาลัยนานาชาติ

แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม ใช้จริง  2,390,000 บำท

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เพ่ือพัฒนางาน เม.ย. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ใช้จริง  4,000 บำท อุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 1 น ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ โครงการหลักสูตรท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะบริหารธุรกิจและ

บูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบต่ำงๆ มำใช้ แบบออนไลน์ อุตสาหกรรมบริการ

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดกำร

พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและถ่ายทอด ต.ค. 64 - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

 --- (ต่อ) --- ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสหกิจศึกษา ใช้จริง และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ พ.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  5,000 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือตอบโจทย์ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2565 (ปราจีนบุรี) ใช้จริง

บูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่กับกำรท ำงำน

ในรูปแบบต่ำงๆ โครงการ Project day ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ภาครัฐและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เอกชน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีและ

เพ่ือตอบโจทย์ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำร ภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการอุตสาหกรรม

บูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่กับกำรท ำงำน

ในรูปแบบต่ำงๆ กิจกรรมการเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาครัฐและเอกชน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บำท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 --- (ต่อ) --- มาร่วมสอนในรายวิชา ใช้จริง และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เม.ย. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  57,600 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา พ.ย. - ธ.ค. 64 ✓ ต้ังไว้    - บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง  16,200 บำท

โครงการวิพากษ์หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชา ธ.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

ออกแบบภายใน ในรูปแบบ Outcome Based ใช้จริง  18,000 บำท การออกแบบ

Education

โครงการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยี พ.ย. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  12,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

ศิลปอุตสาหกรรม ใช้จริง  12,000 บำท การออกแบบ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 5 เม.ย. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

เพ่ือตอบโจทย์ภำครัฐและเอกชนและเกิดกำร ใช้จริง อุตสาหกรรม

บูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่กับกำรท ำงำน

ในรูปแบบต่ำงๆ โครงการครูอุตสาหกรรมในห้องเรียนมหาวิทยาลัย ต.ค. 64 - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

 --- (ต่อ) --- ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการ SciEE Research Day ม.ค. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการ WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษา ต.ค. - ธ.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  20,000 บำท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง  6,100 บำท
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมจ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำร โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เม.ย. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งเสริมกำรใช้ภำษำอังกฤษจัดโครงกำร ประจ าปี 2565 (Engineering KMUTNB Job ใช้จริง   (-)

ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของนักศึกษำ Fair 2022)

และทักษะด้ำนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับบริบท

ควำมเป็นสำกล โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีการส่งเสริม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการจัดกิจกรรมในรูปแบบการส่งเสริมการใช้ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาของคณะ ใช้จริง  86,400 บำท และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท มี.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  105,000 บำท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ใช้จริง

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมจ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำร โครงการอบรมจิตวิทยาเบ้ืองต้น ต.ค. - ธ.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  13,500 บำท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ส่งเสริมกำรใช้ภำษำอังกฤษจัดโครงกำร (Intoduction of Psychology Training Program) ใช้จริง  13,500 บำท

ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของนักศึกษำ

และทักษะด้ำนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับบริบท โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษา วทอ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ควำมเป็นสำกล ใช้จริง อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) ---

โครงการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  13,700 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล ใช้จริง  7,200 บำท

โครงการอบรม เร่ือง แนวคิดในการสร้างสรรค์ ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  6,550 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

งานนิทรรศการสู่ระดับนานาชาติ ใช้จริง  3,600 บำท การออกแบบ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านการน าเสนอวิทยานิพนธ์ ธ.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

ทางสถาปัตยกรรม 2565 ใช้จริง การออกแบบ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษและส่งเสริมวัฒนธรรมสากล ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ใช้จริง  2,400 บำท อุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมจ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำร กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะ ม.ค. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะบริหารธุรกิจและ

ส่งเสริมกำรใช้ภำษำอังกฤษจัดโครงกำร ความเป็นสากล อุตสาหกรรมบริการ

ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของนักศึกษำ

และทักษะด้ำนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับบริบท โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ม.ค. - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

ควำมเป็นสำกล ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 --- (ต่อ) ---

โครงการอบรมพร้อมทดสอบ TOEIC ก.พ. - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน ก.พ. - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนำหลักสูตรท้ังแบบปริญญำ โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรระดับ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(Degree) และประกำศนียบัตร (Non-Degree) ประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ือเสริมสร้าง

ท่ีตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนำหลักสูตรท้ังแบบปริญญำ กิจกรรมให้ผู้สอนน าเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยน่าสนใจ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Degree) และประกำศนียบัตร (Non-Degree) มาใช้ในการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน และนวัตกรรมดิจิทัล

ท่ีตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ

และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โครงการหลักสูตรปริญญาบัตรเพ่ือบูรณาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - วิทยาลัยเทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- การเรียนรู้คู่กับการท างาน อุตสาหกรรม

โครงการคอร์สออนไลน์อบรมระยะส้ันเพ่ือพัฒนา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การจัดการศึกษาแบบประกาศนียบัตร (Non-Degree)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ต.ค. - ธ.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ใช้จริง การออกแบบ

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพหลักสูตร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  95,400 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และ ม.ค. - มี.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ในระดับมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3 พลังงานและส่ิงแวดล้อม

(แบบออนไลน์)

โครงการปัจฉิมนิเทศ (แบบออนไลน์) ก.พ. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

ใช้จริง  24,999.10 บำท พลังงานและส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำ โครงการวิจัยร่วมในต่างประเทศ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

และคณำจำรย์กับมหำวิทยำลัยท่ีมีช่ือเสียง

ในระดับชำติและนำนำชำติ โครงการส่งคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ไปท างานวิจัยในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กับมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  400,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์ มี.ค. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  40,000 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำ โครงการอบรมนักศึกษา หลักสูตรบรรยายระยะส้ัน พ.ย. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  90,000 บำท บัณฑิตวิทยาลัย

และคณำจำรย์กับมหำวิทยำลัยท่ีมีช่ือเสียง (Block Lecture) ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

ในระดับชำติและนำนำชำติ สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 --- (ต่อ) ---

โครงการบรรยาย วิชา 150113314 การจัดการการขนส่ง ม.ค. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บำท วิทยาลัยนานาชาติ

ทางบก (Land Transport Mgt) ใช้จริง

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพและมีส่ิงสนับสนุน นวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่

กำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ

โครงการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทาง ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้ห้องเรียน ม.ค. - ก.พ. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพและมีส่ิงสนับสนุน อัจฉริยะ ส าหรับการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติจริง ใช้จริง   (-)

กำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ (Smart Active Learning Classroom)

 --- (ต่อ) ---

โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการน าเทคโนโลยี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การจัดการอุตสาหกรรม

(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 1)

กิจกรรมน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  8,000 บำท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการระบบปฏิบัติการส าหรับออกแบบงานด้าน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,600,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรมท่ีเชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาสอน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  49,400 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียน โครงการอบรม เร่ือง กระบวนการค้นคว้าและวิเคราะห์ พ.ย. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  6,600 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

กำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพและมีส่ิงสนับสนุน ข้อมูลด้วยการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking) ใช้จริง การออกแบบ

กำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ

 --- (ต่อ) --- โครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ปรากฏการณ์ ก.พ. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  99,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

อย่างย่ังยืนทางสถาปัตยกรรม คร้ังท่ี 2 ใช้จริง การออกแบบ

โครงการอบรมนักศึกษาหลักสูตรบรรยายพิเศษ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  80,000 บำท บัณฑิตวิทยาลัย

จากผู้เช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรม (6 ชม./วิชา) ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย - เยอรมัน

โครงการปรับปรุงห้องเรียนช้ัน 4 พ.ย. 64 - ม.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  500,000 บำท วิทยาลัยนานาชาติ

ตัวช้ีวัดโครงกำร ใช้จริง  315,000 บำท

 - จ ำนวนห้องเรียนท่ีได้รับกำรปรับปรุง 4 ห้อง

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เม.ย. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการวิจัย ใช้จริง  9,412.03 บำท พลังงานและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  600,000 บำท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียน โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนและ ต.ค. 64 - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  500,000 บำท ส านักคอมพิวเตอร์และ

กำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพและมีส่ิงสนับสนุน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ

 --- (ต่อ) --- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ ก.พ. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  145,000 บำท ส านักคอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือความรวดเร็วในการประมวลผล ใช้จริง  144,268.10 บำท เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  576,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพ ใช้จริง

โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

(21st Century Skills) ควำมเป็นผู้ประกอบกำร โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีและ

(Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล ของบุคลากร การจัดการอุตสาหกรรม

(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บำท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะและศักยภาพในการสอน ใช้จริง และนวัตกรรมดิจิทัล

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มี โครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บำท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ ประจ าปีการศึกษา 2564 ใช้จริง

โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

(21st Century Skills) ควำมเป็นผู้ประกอบกำร โครงการงานคืนสู่เหย้าชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรม พ.ค. - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

(Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล และองค์การ คร้ังท่ี 14 

(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  840,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- การเรียนการสอน ใช้จริง อุตสาหกรรม

กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองของ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  110,000 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ผู้สอน ใช้จริง

โครงการน าเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับ มี.ค. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  22,500 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี ใช้จริง

โครงการอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  37,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

ใช้จริง การออกแบบ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรให้มี โครงการสัมมนาภาควิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือศึกษา ต.ค. 64 - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

ศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ วางแผนหลักสูตรมุ่งสู่การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ใช้จริง การออกแบบ

โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ระดับนานาชาติ (Accreditation)

(21st Century Skills) ควำมเป็นผู้ประกอบกำร

(Entrepreneurship) ควำมเป็นสำกล โครงการบรรยาย วิชา 150113310 ความเป็น ม.ค. - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บำท วิทยาลัยนานาชาติ

(Internationalization) กำรบริหำรกำรศึกษำ ผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship ใช้จริง

และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ and Innovation) โดย Prof. Dr. Gerhard 

 --- (ต่อ) --- Feldmeier

โครงการพัฒนาบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ใช้จริง   (-) อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ม.ค. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมบริการ

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ม.ค. - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  5,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

(แบบออนไลน์) ใช้จริง   (-) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการอะตอมสู่น้อง คร้ังท่ี 7 ม.ค. - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  16,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร โครงการ International activity club ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ใช้จริง

ผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills)

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บำท คณะวิศวกรรมศาสตร์

และควำมเป็นสำกล (Internationalization) ใช้จริง

โครงการอบรมด้าน Cyber Secuity พ.ย. - ธ.ค. 64 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการส่งเสริมการส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การแข่งขันในงานระดับชาติ

โครงการสนับสนุนทักษะวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีและ

นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ การจัดการอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร กิจกรรมการให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บำท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) ด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษา ใช้จริง และนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills)

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เม.ย. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บำท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

และควำมเป็นสำกล (Internationalization) ประจ าปีการศึกษา 2565 ใช้จริง

 --- (ต่อ) ---

โครงการ TopHat เพ่ิมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการน านักศึกษาเย่ียมชมสถานประกอบการ ม.ค. - ก.พ. 65 ✓ ต้ังไว้  80,400 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เพ่ือบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร ใช้จริง  31,080 บำท

โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  36,500 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตรและแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้จริง  36,500 บำท

อาหาร OTOP

โครงการอบรมเร่ือง การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ พ.ย. 64 - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ ใช้จริง การออกแบบ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ภายใต้ ก.พ. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  15,800 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurship) แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใช้จริง การออกแบบ

ผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต (Soft Skills)

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) โครงการจัดท า Facebook IC English Corner ต.ค. 64 - มี.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - วิทยาลัยนานาชาติ

และควำมเป็นสำกล (Internationalization)

 --- (ต่อ) --- โครงการแข่งขันทางวิชาการ "การวางแผนและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม" ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ก.พ. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บำท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนำศักยภำพหน่วยงำนให้ท ำ กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสอบผลลัพธ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้    (-) บำท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้ำท่ีส่งเสริมสนับสนุน ให้ค ำแนะน ำในกำร การศึกษาตามทักษะท่ีต้องการในศตวรรษท่ี 21 ใช้จริง  2,500 บำท และนวัตกรรมดิจิทัล

จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์กำรศึกษำ

(Outcome Based Education) และมี

ทักษะท่ีต้องกำรในศตวรรษท่ี 21

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนำศักยภำพหน่วยงำนให้ท ำ โครงการพัฒนารายงานการประเมินตนเอง SAR ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  60,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

หน้ำท่ีส่งเสริมสนับสนุน ให้ค ำแนะน ำในกำร รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ใช้จริง อุตสาหกรรม

จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์กำรศึกษำ ระดับหลักสูตร

(Outcome Based Education) และมี

ทักษะท่ีต้องกำรในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมทบทวนความรู้ด้วยตนเองเร่ืองการจัด ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 --- (ต่อ) --- การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา (OBE)

ของอาจารย์ผู้สอน

กิจกรรรมท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การศึกษา (Outcome Based Education)

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับกำร โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะเฉพาะทาง ธ.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บำท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับรองจำกองค์กรวิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำน ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ ใช้จริง  3,000 บำท

ระดับชำติและระดับนำนำชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับกำร กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองจำกองค์กรวิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำน ระดับคณะและระดับภาควิชา และนวัตกรรมดิจิทัล

ระดับชำติและระดับนำนำชำติ

 --- (ต่อ) --- โครงการขอการรับรองหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  60,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการถอดมาตรฐานทางวิชาชีพ 2022 สภาเพ่ือ ต.ค. 64 - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

การรับรองคุณภาพหลักสูตรการออกแบบภายใน (CIDA) ใช้จริง การออกแบบ

โครงการตรวจเย่ียมเพ่ือรับรองใบประกอบวิชาชีพ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

จากสภาสถาปนิกสาขาออกแบบภายใน ใช้จริง  88,600 บำท การออกแบบ

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มิ.ย. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  17,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก.ค. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  35,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2564 ใช้จริง อุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับกำร โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

รับรองจำกองค์กรวิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำน ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ระดับชำติและระดับนำนำชำติ

 --- (ต่อ) --- โครงการเสริมความรู้ทางด้านมาตรฐาน ISO ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  39,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

(แบบออนไลน์) ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 11 ส่งเสริมให้ มจพ.วิทยำเขต โครงการบริการวิชาการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปรำจีนบุรี และ มจพ.วิทยำเขตระยอง กับภาครัฐและภาคเอกชน

มีหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นเพ่ือกำรพัฒนำร่วมกับชุมชน

ภำครัฐ และภำคเอกชนในพ้ืนท่ี โครงการท่ีตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะบริหารธุรกิจและ

ท่ีสนับสนุนโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน อุตสาหกรรมบริการ

โครงการ "การประชุมเครือข่ายเพ่ืองานวิจัยและพัฒนา ม.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง" ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 12 พัฒนำหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำร โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีมี ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บำท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ระหว่ำงสำขำวิชำต่ำงๆ โดยมีควำมร่วมมือ ความร่วมมือกับสถานการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ใช้จริง

ระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน ท้ังใน

ประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ท่ีบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ/หรือวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีและ

กับหน่วยงานภายนอก การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมการน ารายวิชาไปบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืนท้ังในและ และนวัตกรรมดิจิทัล

ต่างประเทศ

โครงการรายวิชาท่ีบูรณาการการเรียนการสอนกับ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

งานวิจัยหรือบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 12 พัฒนำหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำร โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพ่ือบูรณาการความรู้ เม.ย. - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บำท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระหว่ำงสำขำวิชำต่ำงๆ โดยมีควำมร่วมมือ อุตสาหกรรมเกษตร ใช้จริง

ระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน ท้ังใน

ประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ โครงการแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกับ พ.ย. 64 - ก.พ. 65 ✓ ต้ังไว้  7,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

 --- (ต่อ) --- เครือข่ายสถาบันการศึกษา ใช้จริง  7,000 บำท การออกแบบ

โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

กับหน่วยงานภายนอก ใช้จริง  5,320 บำท อุตสาหกรรม

โครงการน านักศึกษาเย่ียมชมสถานประกอบการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บำท คณะพัฒนาธุรกิจและ

เพ่ือบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการศึกษาดูงานหรือบูรณาการการเรียนการสอน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  40,000 บำท คณะบริหารธุรกิจและ

กับภาคอุตสาหกรรม ใช้จริง อุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยแบบสหวิทยาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการเสริมทักษะความรู้ ทักษะ (Soft Skills) ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บำท สถาบันสหกิจศึกษาและ

และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ใช้จริง พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ของสถานประกอบการ ไทย - เยอรมัน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 13 พัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิต

(Credit Bank) เพ่ือกำรเทียบโอน ท้ังรำยวิชำ

และประสบกำรณ์

กลยุทธ์ท่ี 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัย กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรของคณะได้รับการพัฒนา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  450,000 บำท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้มีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ให้ ทักษะและประสบการณ์ ใช้จริง และนวัตกรรมดิจิทัล

สอดคล้องกับควำมต้องกำรท่ีเปล่ียนแปลง

โครงการอบรม Up-skill, Re-skill ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บำท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้จริง  200,000 บำท อุตสาหกรรม

 - ไม่มีส่วนงานเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีรองรับในกลยุทธ์น้ี -

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา (Academic Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัย โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ให้มีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ให้ บุคคลท่ัวไปเพ่ือส่งเสริมในทุกช่วงวัยให้มีความรู้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรท่ีเปล่ียนแปลง ทักษะและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

 --- (ต่อ) --- ท่ีเปล่ียนแปลง

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มี.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บำท คณะสถาปัตยกรรมและ

ใช้จริง การออกแบบ

โครงการอบรมเพ่ิมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บำท คณะบริหารธุรกิจและ

ให้แก่นักศึกษาของคณะ ใช้จริง  1,500 บำท อุตสาหกรรมบริการ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ : SciEE KM sharing Day ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บำท คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้จริง  9,400 บำท พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้สู่การเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ค. - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านพลังงานสามัญ (แบบออนไลน์) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  570,000 บำท ส านักคอมพิวเตอร์และ

  ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัย โครงการพัฒนาบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บำท สถาบันสหกิจศึกษาและ

ให้มีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ให้     ใช้จริง พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

สอดคล้องกับควำมต้องกำรท่ีเปล่ียนแปลง     ไทย - เยอรมัน

 --- (ต่อ) ---

โครงการออกแบบและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมำณ - ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 1-6
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม

(Research, Invention and Innovation Excellence)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ กิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณการงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม ม.ค. - มี.ค. 65, ✓ ต้ังไว้  2,150,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน และส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก.ค. - ก.ย. 65 ใช้จริง

ทางวิชาการและสิทธิบัตร

โครงการจัดประชุมวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี.ค. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ระดับชาติและนานาชาติ ใช้จริง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประมวลผล พ.ย. - ธ.ค. 64 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แบบคลัสเตอร์ส าหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ 

(Mathematics Research Cluster)

โครงการสนับสนุนระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เร่ืองสิทธิบัตรเพ่ือ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้อาจารย์ไปตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร ใช้จริง   (-) และนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ โครงการพัฒนาการด าเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัย ม.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน ใช้จริง

ทางวิชาการและสิทธิบัตร

 --- (ต่อ) --- โครงการส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  500,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ของอาจารย์จากโปรเจคนักศึกษา ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการปิดห้องเขียนบทความวิชาการ มิ.ย. - ก.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการวิจัย เร่ือง ทรัพย์สิน พ.ย. 64 - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมและ

ทางปัญญาส าหรับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ใช้จริง การออกแบบ

โครงการอบรมเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ คณะพัฒนาธุรกิจและ

และสิทธิบัตร อุตสาหกรรม

ขอปรับช่ือโครงการเป็น

โครงการบรรยายเชิงวิชาการ เร่ือง แนวทางการน า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท

ผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ใช้จริง

กิจกรรมสมนาคุณบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ของอาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน ใช้จริง และเทคโนโลยี

ทางวิชาการและสิทธิบัตร

 --- (ต่อ) --- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มิ.ย. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  220,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,500,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและ นานาชาติ ใช้จริง

สิทธิบัตร

กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรน าเสนอผลงานวิจัย ก.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,500,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ณ ต่างประเทศ ใช้จริง

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ใช้จริง   (-)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและ ใช้จริง

สิทธิบัตร

 --- (ต่อ) --- โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

หรืองานสร้างสรรค์ การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือให้อาจารย์ได้ท า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  320,000 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานวิจัยและน าไปตีพิมพ์ผลงาน ใช้จริง   (-) และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรภายในคณะ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  110,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการให้ทุนนักวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  5,000,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้จริง  3,300,000 บาท อุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนเพ่ือการตีพิมพ์บทความและ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  120,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สนับสนุนผลงานเพ่ือไปต่างประเทศ ใช้จริง

โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานท่ีได้รับการ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  180,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและ ของบุคลากรในระดับนานาชาติ ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิทธิบัตร สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 --- (ต่อ) ---

โครงการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ICEDU 2022 ธ.ค. 64 - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท วิทยาลัยนานาชาติ

Conference Academic Partnership ใช้จริง

โครงการขอรับเงินสมนาคุณเพ่ือสนับสนุนการผลิต ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ต าราเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท คณะบริหารธุรกิจและ

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใช้จริง  150,000 บาท อุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ 

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ธ.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  220,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ช่ือเสียง โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  45,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรและนักศึกษา ใช้จริง

ไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิต ม.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้สูงอายุ ใช้จริง

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และนวัตกรรมสู่สังคม ใช้จริง   (-)

โครงการตีพิมพ์ผลงาน/บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ระดับนานาชาติ ใช้จริง

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ (UAMC 2022) ใช้จริง

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

60



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ช่ือเสียง โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรม

ไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

 --- (ต่อ) --- กิจกรรมส่งเสริมการน าผลงานหรือนวัตกรรมของคณะ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมการประกวดในเวทีต่างๆ และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการให้ทุนสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  107,900 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของ วทอ. ใช้จริง  50,000 บาท อุตสาหกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานวิจัยและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นวัตกรรมและรางวัลของบุคลากรสู่องค์กรภายนอก

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พลังงาน มี.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  350,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมและ

ท่ีย่ังยืนและสถาปัตยกรรมสีเขียว คร้ังท่ี 9 ใช้จริง การออกแบบ

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับสากล ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

โดยบุคลากร TGGS ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย - เยอรมัน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ช่ือเสียง โครงการติดตามผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย งานสร้างสรรค์ของบุคลากรภาควิชาท้ังในระดับชาติ อุตสาหกรรมบริการ

ไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง และระดับนานาชาติ

 --- (ต่อ) ---

กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

และนวัตกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการการจัดท าวารสารวิชาการและงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ใช้จริง

โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ม.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  120,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ใช้จริง

โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ม.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  500,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ระดับนานาชาติ ใช้จริง

โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,150,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการจัดการและ กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยภายในคณะ พ.ย. - ธ.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

บริหารภาระงานสนับสนุนงานวิจัยและ ใช้จริง  60,000 บาท พลังงานและส่ิงแวดล้อม

บุคลากรเพ่ือให้การวิจัยด าเนินได้อย่างคล่องตัว

มากข้ึน กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  60,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ใช้จริง

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร มจพ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,200,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการท างานร่วมกันของ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,000,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลุ่มอาจารย์ในงานวิจัยเพ่ือสร้างโอกาส จากแหล่งทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก ใช้จริง  700,000 บาท

ในการได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน ต้ังไว้  1,000,000 บาท

ใช้จริง   (-)

โครงการสร้างกลุ่มวิจัยท่ีมีนักวิจัยอาวุโส ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการสร้างทีมวิจัยแบบ Mutidisciplines ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

integration การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมการต้ังกลุ่มวิจัยของอาจารย์ในคณะเพ่ือท า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานวิจัยร่วมกัน และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขอทุนจากแหล่งทุน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภายนอก ใช้จริง  28,000 บาท อุตสาหกรรม

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการท างานร่วมกันของ กิจกรรมข้อเสนอโครงการวิจัยแบบกลุ่มท่ีย่ืนขอรับ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มอาจารย์ในงานวิจัยเพ่ือสร้างโอกาส งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ในการได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน

 --- (ต่อ) --- โครงการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมบริการ

โครงการมอบเงินสนับสนุนการด าเนินงานแก่กลุ่ม/ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,500,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ใช้จริง และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการ โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ

ตอบสนองการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัยร่วมปฏิบัติงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ หรือแลกเปล่ียนในอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่างประเทศ การจัดการอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ ความร่วมมือในการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก และนวัตกรรมดิจิทัล

ตอบสนองการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โครงการน านักวิจัยเย่ียมชมโรงงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- ใช้จริง  10,000 บาท อุตสาหกรรม

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  11,250,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช. ใช้จริง

ต้ังไว้  9,250,000 บาท

ใช้จริง

โครงการ Talent Mobility พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  570,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000,000 บาท ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ภายนอก ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมระเบียบและการจัดการ โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและ ก.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  310,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร ใช้จริง

ท่ีเกิดจากงานวิจัย

โครงการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การจัดการอุตสาหกรรม

โครงการวิจัยท่ีภาครัฐและภาคเอกชนน าไปใช้ประโยชน์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมบริการ

โครงการส่งเสริมการน าส่ิงประดิษฐ์และผลงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ใช้จริง และเทคโนโลยี

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, Invention and Innovation Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 2.1 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าประสงค์ท่ี 2.3 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ

(Academic Service Excellence)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลาง โครงการบริการวิชาการงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

ของมหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ในด้านการบริการวิชาการ ไทย - เยอรมัน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูล โครงการส่งเสริมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ความเช่ียวชาญของบุคลากรและความพร้อม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการ ใช้จริง

ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ี ส าหรับงาน วิชาการ

บริการวิชาการ

โครงการเก็บรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูล โครงการฐานข้อมูลเคร่ืองมือและอุปกรณ์การให้บริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  80,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ความเช่ียวชาญของบุคลากรและความพร้อม วิชาการ ใช้จริง อุตสาหกรรม

ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ี ส าหรับงาน

บริการวิชาการ กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดและค่าบริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 --- (ต่อ) --- ของเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ืองานบริการวิชาการ

กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความเช่ียวชาญของนักวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และบุคลากรในคณะ

โครงการการจัดท าส่ือ และระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ในด้านต่างๆ อาทิ งานวิจัยและบริการวิชาการ/วิชาการ ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย - เยอรมัน

โครงการให้บริการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

ตอบสนองความต้องการภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  795,100 บาท ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูล โครงการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันนวัตกรรม ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ความเช่ียวชาญของบุคลากรและความพร้อม เทคโนโลยี ไทย - ฝร่ังเศส ในรูปแบบดิจิทัล ไทย - ฝร่ังเศส

ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ี ส าหรับงาน

บริการวิชาการ

 --- (ต่อ) ---

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างการบริหาร โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทาง ต.ค. - พ.ย. 64, ✓ ต้ังไว้  25,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรเพ่ือรองรับการให้บริการวิชาการ ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สังคม ก.พ. - เม.ย. 65 ใช้จริง

โครงการ ISO 9001 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้จริง  37,806 บาท อุตสาหกรรม

โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

การสอน อุตสาหกรรมบริการ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างการบริหาร โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

บุคลากรเพ่ือรองรับการให้บริการวิชาการ อุตสาหกรรมบริการ

 --- (ต่อ) ---

โครงการฝึกอบรมด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาแนวปฏิบัติภายในของ กิจกรรมการสนับสนุนให้บุคลากรบริการวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยให้เอ้ือต่องานบริการวิชาการ โดยใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้

โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

การวิเคราะห์ผลของผู้รับบริการวิชาการ พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรม โครงการต่อยอดปริญญานิพนธ์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ พ.ย. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  325,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตร ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม ใช้จริง

การเรียนการสอนได้

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิศวกรรมศาสตร์

(Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์

(Corporate Image) ส าหรับใช้เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ โครงการจัดท าวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  65,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

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

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

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

72



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานในส านักงาน ก.พ. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

(Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร ใช้จริง

(Corporate Image) ส าหรับใช้เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ โครงการ ISO 9001 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- (โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 3) ใช้จริง  37,806 บาท อุตสาหกรรม

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการผ่านส่ือ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ออนไลน์

โครงการ "Cross-cultural Business Management พ.ย. 64 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - วิทยาลัยนานาชาติ

Special Online Workshop 2021” กับมหาวิทยาลัย

Fachhochschule Dresden (FHD)

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบริการวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

ของหน่วยงาน พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์การเผยแพร่และ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

จ าหน่ายส่ือการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด โครงการสร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  5,000 บาท สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

(Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร ส าหรับใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ ใช้จริง ไทย - ฝร่ังเศส

(Corporate Image) ส าหรับใช้เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

 --- (ต่อ) ---

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการสร้างหุ่นยนต์หรือส่ิงประดิษฐ์ร่วมกับ ต.ค. 64 - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

สังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ใช้จริง

โครงการบริการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการส่งเสริมทักษะและการให้บริการวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แก่ชุมชนและสังคม ใช้จริง   (-)

ต้ังไว้  100,000 บาท

ใช้จริง   (-)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการจัดท านวัตกรรมหรืออุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้าง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  120,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คุณภาพชีวิตสู่ชุมชน สังคม ใช้จริง

 --- (ต่อ) ---

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร ก.ค. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ในงานการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย

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

โครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ของสังคม การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริการวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของคณะ และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ Digital Investment เม.ย. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬาและการดูแลสุขภาพ ม.ค. - ก.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้จริง อุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใช้จริง  14,996 บาท

 --- (ต่อ) ---

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมและ

ใช้จริง การออกแบบ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว ต.ค. 64 - ม.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมและ

ใช้จริง การออกแบบ

โครงการบริการวิชาการท่ีให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านพลังงาน และส่ิงแวดล้อม พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการการจัดท าและวางแผนด้านบัญชีและภาษีอากร ธ.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจ

ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โครงการอบรม เร่ือง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีและ มี.ค. - พ.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจ

ภาษีเก่ียวกับสัญญาเช่า

76



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

สังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 --- (ต่อ) ---

โครงการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการให้บริการแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทางด้าน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศ พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและส่ือการเรียน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล ใช้จริง

โครงการอบรมความปลอดภัยในงานไฟฟ้า ในรูปแบบ เม.ย. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,000 บาท สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ออนไลน์ ใช้จริง ไทย - ฝร่ังเศส

โครงการเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานด้านงานเช่ือมเบ้ืองต้น ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,000 บาท สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ใช้จริง ไทย - ฝร่ังเศส
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ โครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

บุคลากรเพ่ือรองรับงานบริการวิชาการอย่าง ของสังคม การจัดการอุตสาหกรรม

ย่ังยืนโดยการปลูกจิตส านึกรักองค์กร (โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 7)

กิจกรรมส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้และช่ือเสียงให้กับคณะ ใช้จริง และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการอบรมกฎระเบียบในการบริการวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้จริง   (-) อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้าง VDO ส าหรับ ธ.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  8,360 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คอร์สออนไลน์เพ่ือการส่ือสารอย่างมืออาชีพ ใช้จริง  8,360 บาท

โครงการบริการวิชาการด้านการอบรมบรรยายและ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การบริการวิชาการ การวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ โครงการให้บริการด้านวิชาการออกแบบส าหรับ พ.ย. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมและ

บุคลากรเพ่ือรองรับงานบริการวิชาการอย่าง หน่วยงานภายในและชุมชน ใช้จริง การออกแบบ

ย่ังยืนโดยการปลูกจิตส านึกรักองค์กร

 --- (ต่อ) --- โครงการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

เพ่ือรองรับงานบริการวิชาการอย่างย่ังยืน อุตสาหกรรมบริการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้จริง

โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรใน ต.ค. - ธ.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  40,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ใช้จริง  15,000.00 บาท เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน มี.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  9,000 บาท ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

ใช้จริง   (-) เพ่ืออุตสาหกรรม

โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณสนับสนุน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

จากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพ่ืออุตสาหกรรม

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  250,000 บาท ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

บุคลากรในการบริหารงานและการให้บริการวิชาการ ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

บุคลากรเพ่ือรองรับงานบริการวิชาการอย่าง ศึกษาดูงานและลาศึกษาต่อ

ย่ังยืนโดยการปลูกจิตส านึกรักองค์กร

 --- (ต่อ) --- โครงการพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพ่ือการให้บริการวิชาการอย่างย่ังยืน ใช้จริง  7,880 บาท ไทย - ฝร่ังเศส

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ โครงการจัดอบรมหุ่นยนต์ให้กับหน่วยงานภายนอกคณะฯ ก.พ. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  120,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระหว่างส่วนงานและวิทยาเขตในการบริการ ใช้จริง  5,680 บาท

วิชาการ

กิจกรรมสนับสนุนให้มีการให้บริการวิชาการระหว่าง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนงานภายในและภายนอก ใช้จริง   (-) และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่าง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - วิทยาลัยเทคโนโลยี

ส่วนงาน อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เป้าประสงค์ท่ี 3.3 เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีได้รับความเช่ือถือ เช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมบุคลากรให้มีความ ม.ค. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

ระหว่างส่วนงานและวิทยาเขตในการบริการ ร่วมมือระหว่างส่วนงาน อุตสาหกรรมบริการ

วิชาการ

 --- (ต่อ) --- โครงการอบรมการเปิดเมืองในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เม.ย. - ก.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจ

จังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับคณะ/วิทยาลัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

และระดับชาติ พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการบริการวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ระหว่างส่วนงานในมหาวิทยาลัย ไทย - ฝร่ังเศส
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการ กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ม.ค. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

สร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน กับหน่วยงานภายนอก ใช้จริง

และสังคมเพ่ือตอบสนองการสร้างงานบริการ

วิชาการท่ีย่ังยืน โครงการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิศวกรรมศาสตร์

และ/หรือบริษัทต่างชาติ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ใช้จริง   (-)

ต้ังไว้  400,000 บาท

ใช้จริง   (-)

โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนระดับมัธยมปลาย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ย. 64 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้จริง  3,960 บาท

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้ท้ังในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า (In Kind) จากงานบริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการ โครงการพัฒนา/สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

สร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก การจัดการอุตสาหกรรม

และสังคมเพ่ือตอบสนองการสร้างงานบริการ

วิชาการท่ีย่ังยืน โครงการเสวนาวิชาการด้านพลศึกษา สุขศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

 --- (ต่อ) --- และนันทนาการ

โครงการน านักวิจัยเย่ียมชมโรงงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 6) ใช้จริง  10,000 บาท อุตสาหกรรม

โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง

ประสานงานกับภาคเอกชน

โครงการขยายขอบเขตความร่วมมือของ TGGS ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

กับมหาวิทยาลัยช้ันน า ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย - เยอรมัน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ใช้จริง อุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ม.ค. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

สร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน วิชาการหรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ อุตสาหกรรมบริการ

และสังคมเพ่ือตอบสนองการสร้างงานบริการ

วิชาการท่ีย่ังยืน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติระบบ ก.พ. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  80,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

 --- (ต่อ) --- การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้จริง

(e-GP)

โครงการอบรม เร่ือง การใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง เม.ย. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  67,230 บาท คณะบริหารธุรกิจ

การตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ใช้จริง

โครงการพบปะสถานประกอบการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

โครงการให้บริการวิชาการภายใต้งบประมาณสนับสนุน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน เพ่ืออุตสาหกรรม

หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน 

โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ยังไม่สามารถระบุได้ - ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

กับหน่วยงานภายนอกให้เพ่ิมมากข้ึน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการ โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ยังไม่สามารถระบุได้ - ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน อาชีพ

และสังคมเพ่ือตอบสนองการสร้างงานบริการ

วิชาการท่ีย่ังยืน โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแก่หน่วยงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- ภายนอก ไทย - ฝร่ังเศส
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(Management Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล โครงการจัดอบรม/สัมมนาบุคลากรของคณะฯ เม.ย. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,250,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในระบบบริการบริหารจัดการและการจัดการ ใช้จริง

ส่ิงแวดล้อม

โครงการบ ารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   มี.ค., ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  330,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง

โครงการจัดท าหน่วยงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้คณะเป็น ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  40,000 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Green Office ตามเกณฑ์มาตรฐาน ใช้จริง และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการ ISO 9001 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 3) ใช้จริง  37,806 บาท อุตสาหกรรม

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล โครงการ Agro KMUTNB Green University ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในระบบบริการบริหารจัดการและการจัดการ (กิจกรรมการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้อง ใช้จริง

ส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติการ)

 --- (ต่อ) ---

โครงการ Green office เม.ย. - ส.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการประหยัดพลังงานและ ม.ค. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมบริการ

โครงการ Road To ISO 9001 มิ.ย. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  80,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

โครงการซ้อมแผนอพยพเหตุฉุกเฉิน เม่ือเกิดอัคคีภัย พ.ค. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  80,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

โครงการพัฒนางานบริการระบบจัดการคุณภาพตาม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  158,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

มาตรฐาน ISO 9001: 2015 ใช้จริง  151,330 บาท

โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างย่ังยืน ม.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท ส านักหอสมุดกลาง

ใช้จริง

87



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล โครงการระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ในระบบบริการบริหารจัดการและการจัดการ ใช้จริง และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม

 --- (ต่อ) --- โครงการธ ารงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  98,000 บาท ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ISO 9001 : 2015 ใช้จริง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม มิ.ย. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  600,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

จริยธรรม จิตอาสาและจิตส านึกการรักองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2565 ใช้จริง

โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 ✓ ต้ังไว้  12,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง

โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และจิตอาสา ใช้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมการสอดแทรกการเป็นผู้มีคุณธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จริยธรรม จิตอาสาและจิตส านึกการรักองค์กร และจริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ใช้จริง และนวัตกรรมดิจิทัล

 --- (ต่อ) ---

โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มี.ค. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  245,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนนวิชาการ ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการจิตส านึกการรักองค์กร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  3,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการถ่ายทอด ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  11,960 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

แผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้จริง  11,960 บาท

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรม ธ.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  85,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมและ

และการออกแบบ ปี 2565 ใช้จริง การออกแบบ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะพัฒนาธุรกิจและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  400,000 บาท คณะพัฒนาธุรกิจและ

จริยธรรม จิตอาสาและจิตส านึกการรักองค์กร อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ใช้จริง อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) ---

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ม.ค. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมบริการ

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ท าบุญเล้ียงพระ ธ.ค. 64 - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  43,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

ถวายเพล) สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ใช้จริง  39,505.94 บาท พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ SciEE Green Idol & Idea (แบบออนไลน์) ม.ค. - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

ใช้จริง  20,000 บาท พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการไหว้ครู มี.ค. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม มี.ค. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  400,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และท านุบ ารุง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  5,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ศิลปวัฒนธรรม ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม โครงการส่งเสริมการรับรู้การเผยแพร่และปฏิบัติตาม ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  7,000 บาท ส านักหอสมุดกลาง

จริยธรรม จิตอาสาและจิตส านึกการรักองค์กร จรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้จริง

 --- (ต่อ) ---

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ธ.ค. 64, ✓ ต้ังไว้  70,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

เม.ย., ส.ค. 65 ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันสหกิจศึกษาและ

และการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม   พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

  ไทย - เยอรมัน

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร มิ.ย. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง   (-) และเทคโนโลยี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ก.พ. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บาท ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

ใช้จริง เพ่ืออุตสาหกรรม

กิจกรรม 5ส กับ Green University ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ใช้จริง

กิจกรรมสืบสานประเพณีเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมไทย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  30,000 บาท ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

และการสร้างจิตสาธารณะเพ่ือสังคมและชุมชน ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม โครงการอบรม สัมมนาออนไลน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม เม.ย. - พ.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

จริยธรรม จิตอาสาและจิตส านึกการรักองค์กร จิตอาสาและจิตส านึกการรักองค์กร ไทย - ฝร่ังเศส

 --- (ต่อ) ---

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บาท ส านักงานอธิการบดี

หลักธรรมาภิบาล ใช้จริง   (-) (โดย : กองบริหารและ

จัดการทรัพยากรมนุษย์)

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการคิดเชิงบวก ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  49,000 บาท ส านักงานอธิการบดี

(Creative Thinking) ใช้จริง (โดย : กองกลาง)

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ โครงการพัฒนาการท างานโดยใช้สารสนเทศ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  40,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึง ใช้จริง

สร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เพ่ือการบริหารจัดการ ใช้จริง

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึง

สร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพ่ือ กิจกรรมการส ารวจข้อมูลแบบออนไลน์เพ่ือจัดท า ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกอบการตัดสินใจ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

 --- (ต่อ) ---

โครงการจัดท าระบบ Document management ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  90,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย ก.พ. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักหอสมุดกลาง

โครงการปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Storage) ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,870,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

ส าหรับระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท สถาบันสหกิจศึกษาและ

ใช้จริง พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักงานอธิการบดี

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลภาพ (โดย : กองกลาง)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ โครงการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานอย่าง การปฏิบัติงาน ใช้จริง  2,700 บาท

ต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนบุคลากรน าเทคโนโลยีดิจิทัล ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เพ่ือการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SMART People ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานอย่าง ผ่านส่ือสารสนเทศ แบบออนไลน์

ต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

 --- (ต่อ) --- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "เทคนิคการสร้าง พ.ย. - ธ.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  3,400 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพโปสเตอร์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Power Point ใช้จริง  3,400 บาท

และการตัดต่อวีดีโอเพ่ือใช้ส าหรับส่ือสังคมออนไลน์"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบ พ.ย. - ธ.ค. 64 คณะสถาปัตยกรรมและ

ส านักงานอัตโนมัติโมดูลระบบงานสารบรรณ การออกแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ขอเปล่ียนช่ือโครงการเป็น

โครงการน าร่องการใช้งานระบบส านักงานอัตโนมัติ ✓ ต้ังไว้  3,950 บาท

โมดูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้จริง

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ใช้จริง อุตสาหกรรม

ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

ประโยชน์ อุตสาหกรรมบริการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ โครงการประเมินความส าเร็จของการน าเทคโนโลยี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - บัณฑิตวิทยาลัย

เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานอย่าง ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์

ต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

 --- (ต่อ) --- โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสายน า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  4,500,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

สัญญาณใยแก้วน าแสง ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพ Router ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,500,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

หลักของมหาวิทยาลัย ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการบ ารุงรักษางานด้านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  350,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการอบรมการใช้เคร่ืองมือของ Google ในการ ม.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไทย - ฝร่ังเศส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งาน ต.ค. 64 - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  3,600 บาท ส านักงานอธิการบดี

Microsoft Outlook อย่างมืออาชีพ ใช้จริง (โดย : กองส่งเสริมวิชาการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งาน ธ.ค. 64 - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  25,400 บาท ส านักงานอธิการบดี

OneDrive และ SharePoint ใช้จริง  5,400 บาท (โดย : กองส่งเสริมวิชาการ)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างเสถียรภาพและความม่ันคง โครงการทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  700,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ทางการเงินการคลัง โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรม ใช้จริง และเทคโนโลยี

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นฐานและบริหาร

สินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวข้องของ การจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ กิจกรรมการให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมรับฟังการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของ ให้ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของ และนวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

 --- (ต่อ) ---

โครงการให้ความรู้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - วิทยาลัยเทคโนโลยี

ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  3,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง

โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ก.พ. - เม.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย คณะสถาปัตยกรรมและ

โครงการตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย” การออกแบบ

ขอเปล่ียนช่ือโครงการเป็น

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการ เม.ย. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บาท

ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใช้จริง

ของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

ความเข้าใจระเบียบและข้อบังคับของ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัย

 --- (ต่อ) --- โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน ต.ค. - พ.ย. 64 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

ใช้จริง  1,100 บาท เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการพัฒนาตนเอง ต.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  5,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

อย่างต่อเน่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้จริง  2,000 บาท เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร พ.ย. 64 - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร พ.ย. - ธ.ค. 64, ✓ ต้ังไว้  15,000 บาท ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

มิ.ย. - ก.ค. 65 ใช้จริง เพ่ืออุตสาหกรรม

โครงการซักซ้อมความเข้าใจของระเบียบและข้อบังคับ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ของมหาวิทยาลัย ไทย - ฝร่ังเศส

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เร่ือง การเสนอ พ.ย. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  4,230 บาท ส านักงานอธิการบดี

ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ใช้จริง (โดย : กองกฎหมาย)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างต้นแบบการบริหารจัดการ โครงการผู้น าวิศวฯ รุ่นใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม รุ่นท่ี 2 มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (KMUTNB Engineering Idol for Earth #2) ใช้จริง

โครงการส่งเสริมและจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อย่างย่ังยืน ใช้จริง

โครงการ Big Cleaning (5ส) เม.ย. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการ Big Cleaning Day ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  3,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง  3,000 บาท

โครงการ Green University ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ใช้จริง อุตสาหกรรม

กิจกรรมการเก็บข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ 

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี :  -

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างต้นแบบการบริหารจัดการ โครงการ SciEE Day 2022 ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  34,500 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

 --- (ต่อ) ---

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้าน ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  22,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

Green University ใช้จริง และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  12,000,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ใช้จริง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือ ม.ค. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  80,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ใช้จริง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เม.ย. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,000,000 บาท คณะเทคโนโลยีและ

ใช้จริง การจัดการอุตสาหกรรม

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี :  -

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคณะให้เป็น ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน Green Office และจัดโครงการ Big Cleaning Day ใช้จริง และนวัตกรรมดิจิทัล

 --- (ต่อ) ---

โครงการสุขภาพดีเร่ิมท่ีตัวเรา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม วทอ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,000,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้จริง อุตสาหกรรม

โครงการสโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  2,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง

กิจกรรมการดูแลสถานท่ีอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการ Big Cleaning Day พ.ย. 64 - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  32,500 บาท คณะสถาปัตยกรรมและ

ใช้จริง การออกแบบ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองงานด้าน Green ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน University รองรับ Covid-19 ใช้จริง วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

 --- (ต่อ) --- สิรินธร ไทย - เยอรมัน

โครงการจัดซ้ือ atk เพ่ือความปลอดภัยในการเข้า พ.ย. 64 - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท วิทยาลัยนานาชาติ

ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติ ใช้จริง

โครงการบริหารความเส่ียง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  40,000 บาท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ใช้จริง   (-) อุตสาหกรรม

โครงการจัดสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์อาคาร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมบริการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน Green University ธ.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการ 5ส มิ.ย. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  5,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

ใช้จริง

โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  5,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักหอสมุดกลางให้เป็น ก.พ. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท ส านักหอสมุดกลาง

บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน Smart Space ใช้จริง  17,670.82 บาท

 --- (ต่อ) ---

โครงการ 5ส พ.ค. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

ใช้จริง   (-) เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ม.ค. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,147,500 บาท สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝร่ังเศส ใช้จริง ไทย - ฝร่ังเศส

โครงการ 3R เพ่ือการลดใช้พลังงาน พ.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  18,090 บาท ส านักงานอธิการบดี

ใช้จริง (โดย : กองงาน

วิทยาเขตปราจีนบุรี)

โครงการจัดกิจกรรม 5ส ส านักงานอธิการบดี พัฒนา พ.ย. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  95,400 บาท ส านักงานอธิการบดี

วัฒนธรรม 5ส อย่างย่ังยืน ใช้จริง (โดย : กองกิจการนักศึกษา/

กองกลาง/กองอาคารฯ/

กองส่งเสริมวิชาการ)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดท าห้องสตูดิโอไลฟ์สดพร้อมฉากเสมือนจริง พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ใช้จริง

โครงการวิศวฯ ปันน้ าใจ ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  50,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง

โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ใช้จริง

โครงการสร้างความมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก มิ.ย. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการ Virtual Applied Science Discovery ธ.ค. 64 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการจัดท าข่าว FITM NEWS ประชาสัมพันธ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ในรูปแบบออนไลน์ การจัดการอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก เครือข่าย การจัดการอุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) ---

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม หรือรางวัล ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของคณะโดยใช้การประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย และนวัตกรรมดิจิทัล

ช่องทาง

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ประยุต์ ใช้จริง

โครงการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  2,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

และองค์การ ใช้จริง

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเครือข่ายครูแนะแนว ม.ค. - ก.พ. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง   (-)

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  70,000 บาท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โครงการโควตาเรียนดีแก่โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ย. 64 - เม.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  5,000 บาท วิทยาลัยนานาชาติ

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ท่ัวประเทศ ใช้จริง

 --- (ต่อ) ---

โครงการประชาสัมพันธ์คณะ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  60,000 บาท คณะพัฒนาธุรกิจและ

ใช้จริง   (-) อุตสาหกรรม

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะน าคณะ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท คณะบริหารธุรกิจและ

ใช้จริง  18,000 บาท อุตสาหกรรมบริการ

โครงการเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  110,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือพัฒนา ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

พลังงานและส่ิงแวดล้อม ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการเปิดบ้าน SciEE (Open house) ประจ าปี ม.ค. - มี.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

การศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ใช้จริง  450 บาท พลังงานและส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก

 --- (ต่อ) --- โครงการส่ือสารพลังสูง ก.พ. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักหอสมุดกลาง

โครงการ ICIT DAY ต.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  150,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  137,000 บาท สถาบันสหกิจศึกษาและ

ใช้จริง พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  200,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านัก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

โครงการส ารวจความคิดเห็นต่อการขอรับบริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ไทย - ฝร่ังเศส
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้า ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  220,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ใช้จริง

โครงการส่งเสริมและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ให้บุคลากร พ.ค. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  100,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้จริง

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  1,800,000 บาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ฝึกอบรม/สัมมนา/ ใช้จริง  111,785.50 บาท

ดูงาน/ประชุมวิชาการ/ติดตามและประเมินผล/

แลกเปล่ียนเรียนรู้)

โครงการอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดการอุตสาหกรรม

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและรองรับการเปล่ียนแปลง เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนฯ 12 มจพ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ก.ค. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีและ

ในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กร การจัดการอุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) ---

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาการเพ่ือก าหนดนโยบายและพิจารณาแก้ไขปัญหา และนวัตกรรมดิจิทัล

ในการปฏิบัติงาน

โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ม.ค. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  15,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ ม.ค. - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  8,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ใช้จริง

กิจกรรมการเข้าร่วมอบรมของบุคลากร ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบ ต.ค. 64 ✓ ต้ังไว้  4,750 บาท คณะสถาปัตยกรรมและ

ลาออนไลน์ ใช้จริง  3,500 บาท การออกแบบ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการสร้างระบบและกลไกในการก ากับดูแลในการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - คณะบริหารธุรกิจและ

ในการปฏิบัติงาน บริหาร อุตสาหกรรมบริการ

 --- (ต่อ) ---

กิจกรรมก าหนดโครงสร้างการบริหารงานคณะฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  40,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการฝ่าย ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการระบบบริหารงานท่ีดี สร้างความย่ังยืนให้กับ ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  10,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  400,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2565 (โครงการสัมมนาคณะ) ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มิ.ย. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  25,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 

(ระดับคณะ) รอบปีการศึกษา 2564 ใช้จริง พลังงานและส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

ภายในประเทศ ใช้จริง

โครงการสัมมนาส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มิ.ย. - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  163,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และความก้าวหน้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย

ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ใช้จริง

 --- (ต่อ) ---

โครงการผลักดันห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ ก.พ. - ก.ย. 65 ✓  - ไม่ใช้งบประมาณ - ส านักหอสมุดกลาง

โครงการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายใน ธ.ค. 64 - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  125,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ใช้จริง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประเมินคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม ต.ค. 64 - ม.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  52,000 บาท ส านักคอมพิวเตอร์และ

มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ใช้จริง  49,864 บาท เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ต้ังไว้  170,000 บาท สถาบันสหกิจศึกษาและ

    ใช้จริง พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

    ไทย - เยอรมัน

โครงการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน มิ.ย. - ก.ย. 65 ✓ ต้ังไว้  20,000 บาท ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ใช้จริง และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ย. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  300,000 บาท ส านักพัฒนาเทคโนโลยี

ใช้จริง เพ่ืออุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี/ ระยะเวลาตามท่ี งบประมาณ (บาท)

แผนฯ 12 มจพ. โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ ก าหนดไว้ในแผนฯ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ขอยกเลิก (โปรดระบุงบประมาณท่ีใช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ด าเนินการ (กรณีครบก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ *(ระบุเหตุผล/ กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ)

(ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี) ตามท่ีก าหนดแล้ว) ความจ าเป็น)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)

ท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565)

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการอบรมการจัดวางระบบและประเมินผลการ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  27,000 บาท ส านักงานอธิการบดี

ในการปฏิบัติงาน ควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ใช้จริง (โดย : หน่วยตรวจสอบ

 --- (ต่อ) --- ภายใน)

โครงการสัมมนาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเสริมสร้าง ก.พ. - ก.ค. 65 ✓ ต้ังไว้  35,000 บาท ส านักงานอธิการบดี

การให้บริการอย่างย่ังยืน เร่ือง การพัฒนางานบริการ ใช้จริง (โดย : กองบริการการศึกษา)

ในยุค Digital Disruption และวิถีชีวิตแนวใหม่

(New Normal)
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การขอยกเลิกโครงการ ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 
จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(จ ำนวน 1 โครงกำร) 

1. โครงการผู้น าวิศวฯ รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 (KMUTNB 
Engineering Idol for Earth #2) 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
(จ ำนวน 2 โครงกำร) 

1. โครงการอบรมการน าเสนองานสถาปัตยกรรมโดยใช้เทคโนโลยี Mixed 
Reality ส าหรับนักศึกษา 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้
ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่
ระบำด ท ำให้ไม่สะดวกในกำรด ำเนินงำนจัดอบรมให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ 

2. โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการอย่างไรให้ประสบ
ความส าเร็จ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน 
(จ ำนวน 1 โครงกำร) 

1. โครงการอบรมนักศึกษาหลักสูตรบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม (6 ชม./วิชา) 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
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การปรับแก้ไขตัวชี้วัดและข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ในรอบ 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(จ ำนวน 2 โครงกำร) 

1. โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์  
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

2. โครงการพัฒนาการท างานโดยใช้สารสนเทศ 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน พ.ค. - ก.ค. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(จ ำนวน 2 โครงกำร) 

1. โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 
เป็นเดือน มิ.ย. 65 เนื่องจำกกำรจัดโครงกำรอบรมมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
ในสถำนที่ตั้งและในช่วงเวลำที่ก ำหนดจัดโครงกำรอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ซึ่งไม่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรอบรม   
ในลักษณะเป็นกลุ่ม 

2. โครงการอบรมด้าน Cyber Security 
ขอปรับชื่อโครงกำรเป็น “โครงกำรอบรมด้ำน Machine Learning” เนื่องจำก 
โครงกำรอบรมด้ำน Cyber Security ผู้เข้ำอบรมจะต้องอบรมโดยใช้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ของภำควิชำ ไม่สำมำรถจัดอบรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และก ำหนด 
กำรจัดอบรมอยู่ในช่วงเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (เดือน พ.ย. -ธ.ค. 64) จึงมีควำมเสี่ยงสูงหำกจัดโครงกำรดังกล่ำว 
ดังนั้น  จึงขอเปลี่ยนหัวข้อโครงกำรโดยจัดอบรมด้ำน Machine Learning แทน 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม นักวิจัยให้ควำมสนใจ หำก
นักศึกษำหรือบุคลำกรได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้จะส่งผลให้สำมำรถน ำไป
ประยุกต์กำรปฏิบัติงำนและหัวข้อดังกล่ำวสำมำรถจัดอบรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ 
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คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ 
(จ ำนวน 2 โครงกำร) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบส านักงานอัตโนมัติโมดูล
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 ขอปรับชื่อโครงกำรเป็น “โครงกำรน ำร่องกำรใช้งำนระบบส ำนักงำน

อัตโนมัติโมดูลระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 
1.2 ขอปรับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยโครงกำรเป็น จ ำนวนระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรปฏิบัติงำนของคณะ จ ำนวน 1 ระบบ 
1.3 ระยะเวลำด ำเนินกำร คือ ระหว่ำงเดือน พ.ย. 64 - มิ.ย. 65 
1.4 ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการตาม
ระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย” 
ขอปรับชื่อโครงกำรเป็น “โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ของมหำวิทยำลัย” 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(จ ำนวน 2 โครงกำร) 

1. โครงการ Agro KMUTNB Green University (กิจกรรมการอบรมความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ) 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน ม.ค. - เม.ย. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้มีนักศึกษำของคณะติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
คณะจึงต้องเลื่อนเวลำกำรจัดโครงกำรออกไป 

2. โครงการสโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน ม.ค. - เม.ย. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้มีนักศึกษำของคณะติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 คณะจึงต้องเลื่อนเวลำกำรจัดโครงกำรออกไป 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(จ ำนวน 1 โครงกำร) 

1. โครงการอบรมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร 
ขอปรับชื่อโครงกำรเป็น “โครงกำรบรรยำยเชิงวิชำกำร เรื่อง แนวทำงกำรน ำ
ผลงำนวิจัยไปสู่กำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร” เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ของกำรจัดโครงกำร โดยมุ่งเน้นกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพ่ือ
ส่งเสริมให้คณำจำรย์ในคณะน ำผลงำนวิจัยไปสู่กำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
มำกขึ้น 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(จ ำนวน 1 โครงกำร) 

1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสหกิจศึกษา 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน ม.ค. - ส.ค. 65 เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ด ำเนินกำรจัดโครงกำรและปฏิบัติตำมนโยบำยควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
(จ ำนวน 5 โครงกำร) 

1. โครงการ SciEE Research Day ประจ าปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ม.ค. - พ.ค. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กอปรกับในระหว่ำงเดือน มี.ค. - เม.ย. 65 คณะมีกำร
เปลี่ยนผู้บริหำร และทิศทำงกำรด ำเนินงำนซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนจัด
โครงกำร 

2. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ม.ค. - เม.ย. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน พ.ค. - ก.ค. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กอปรกับในระหว่ำงเดือน มี.ค. - เม.ย. 65 คณะมีกำร
เปลี่ยนผู้บริหำร และทิศทำงกำรด ำเนินงำนซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนจัด
โครงกำร 

3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ ในระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (แบบออนไลน์) 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน พ.ค. - ก.ค. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กอปรกับในระหว่ำงเดือน มี.ค. - เม.ย. 65 คณะมีกำร
เปลี่ยนผู้บริหำร และทิศทำงกำรด ำเนินงำนซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนจัด
โครงกำร 

4. โครงการอะตอมสู่น้อง ครั้งที่ 7 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ม.ค. - เม.ย. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน พ.ค. - ก.ค. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กอปรกับในระหว่ำงเดือน มี.ค. - เม.ย. 65 คณะมีกำร
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เปลี่ยนผู้บริหำร และทิศทำงกำรด ำเนินงำนซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนจัด
โครงกำร 

5. โครงการ SciEE Day 2022 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 
เป็นระหว่ำงเดือน พ.ค. - ก.ค. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กอปรกับในระหว่ำงเดือน มี.ค. - เม.ย. 65 คณะมีกำร
เปลี่ยนผู้บริหำร และทิศทำงกำรด ำเนินงำนซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนจัด
โครงกำร 

ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(จ ำนวน 1 โครงกำร) 

1. โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมระหว่ำงเดือน พ.ย. 64 - 
เม.ย. 65 เป็นระหว่ำงเดือน พ.ค. - ก.ย. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และกำรก ำหนดหัวข้อของกำรจัดโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเป็นเรื่องของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิจัยฯ     
ฉบับที่ 13 เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและถูกต้อง จึงจ ำเป็นต้องใช้แผนฯ 13 ของ
มหำวิทยำลัยเป็นกรอบเพื่อก ำหนดข้อมูลในกำรด ำเนินงำน 

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี     
ไทย - ฝรั่งเศส 
(จ ำนวน 1 โครงกำร) 

1. โครงการอบรมการใช้เครื่องมือของ Google ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจัดโครงกำรจำกเดิมเดือน ม.ค. 65 เป็นเดือน 
พ.ค. 65 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของบุคลำกร
ภำยในส่วนงำน และมีกำรจัดอบรม Google Workspace for Education  
ของฝ่ำยมำตรวิทยำฯ ในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน 

 
 




