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ค าน า 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ด าเนินการปรับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และเป็นแผนแม่บทก ากับชี้น าทิศทางและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ที่เหลือของแผนฯ 12 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการสัมมนาระดมสมองจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
ผู้แทนจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” ทั้งนี้ ได้มี  
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยวางแผนด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   
เพ่ือตอบสนองกับแผนฯ 12 ระยะกลางแผน โดยจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ของส่วนงานและแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ
รายปี ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนฯ 12 ระยะกลางแผนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้ส่วนงานพิจารณาเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน เพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยให้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมส าคัญของส่วนงาน ไม่เกิน 2 
โครงการ/กิจกรรม ต่อ 1 กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และในกรณีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับหลายกลยุทธ์
ให้ส่วนงานพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องมากที่สุดเพียงกลยุทธ์เดียว โดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนฯ 12 ระยะกลางแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน
ของส่วนงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส าหรับเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) โครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โครงการบริการวิชาการ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(2) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) โครงการ/กิจกรรม    
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานจะมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ทั้งในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) และรอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) ตามล าดับต่อไป 

กองแผนงาน ขอขอบคุณทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าข้อมูลและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย จะสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือให้
การด าเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล 
กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 



หน้า
บทสรุปผู้บริหาร ก
ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนฯ 12 ระยะกลางแผนของมหาวิทยาลัย ข
แผนภูมแิสดงวงเงินตามประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค
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: เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการใหม้ีความเข้มแข็งและเปน็ที่ยอมรับ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิารของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) 
ประกอบด้วย (1) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการเพ่ือการพัฒนา
บุคลากร โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (3) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ทั้งนี้ก าหนดให้แต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมส าคัญ
ของส่วนงาน ไม่เกิน 2 โครงการ/กิจกรรมเท่านั้น และในกรณีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับหลายกลยุทธ์ 
ให้ส่วนงานพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องมากที่สุดเพียงกลยุทธ์เดียว เมื่อพิจารณาข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ 
ดังกล่าว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน
โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กับกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย วงเงินรวม 700,000 บาท เพ่ือด าเนินโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู โครงการอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
ต าแหน่ง" รุ่นที่ 10 และโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ยังมีการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ วงเงินรวม 3,215,800 บาท ส าหรับ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
โครงการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ K-STEP เพ่ือเทียบเคียงกับเกณฑ์ของ TOEIC ตามแนวทางของ CEFR 
โครงการให้บริการด้านวิชาการการออกแบบ ส าหรับหน่วยงานภายในและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วงเงินรวม 500,000 บาท เพ่ือด าเนินการจัด
โครงการและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการงาน "วันแม่แห่งชาติ" 
โครงการ "มจพ.น้อมน า 9 หลักน าชัยการใช้ชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้น 
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าโครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 วงเงินรวม 20,000,000 บาท 
เข้ามาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยด้วย ส าหรับงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับส่วนงาน/หน่วยงาน ส าหรับ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทั้งในลักษณะงานประจ าและงานพัฒนา วงเงินรวมทั้งสิ้น 97,457,500 บาท 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงานที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย พบว่า ส่วนงานได้ร่วม
ก าหนดแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามขีดความสามารถ ศักยภาพและความพร้อม  โดยก าหนดด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แหล่งเงิน และผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น จ านวนทั้งสิ้น 542 
โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรม มากที่สุด จ านวน 191 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.24 รองลงมาได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง



ศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม ซึ่งมีจ านวน 104, 94, 82 และ 71 โครงการ/กิจกรรม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายกลยุทธ์ 
พบว่า ไมม่ีโครงการ/กิจกรรม ที่รองรับกลยุทธ์ตามแผนฯ 12 ระยะกลางแผน จ านวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 
1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS กลยุทธ์ที่ 3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความปริทัศน์ 
(Review Paper) และกลยุทธ์ที่ 3.1.13 ส่งเสริมวารสารวิชาการภายในมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล WoS 
หรือ SCOPUS 

 เมื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณ พบว่า ส่วนงานตั้งงบประมาณส าหรับใช้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ (1) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรจ านวนทั้งสิ้น 133,304,120 บาท จ าแนกเป็น 
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 22,338,400 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 110,965,720 บาท         
(2) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ฯลฯ จ านวน 24,768,000 บาท และไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 164 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ส่วนงานยังไม่สามารถระบุงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งยังไม่สามารถระบุจ านวนที่แน่ชัดได้ 

โดยสรุป โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตอบสนอง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 658 โครงการ วงเงินประมาณทั้งสิ้น 
279,945,420 บาท สามารถจ าแนกโครงการ/กิจกรรม ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 

 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ จ านวน 25 
โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ   
ภาคตะวันออก จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนที่ 2 
 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 81 โครงการ/

กิจกรรม 
ส่วนที่ 3 
 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน จ านวน 542 โครงการ 

 
 
 



(พ.ศ. 2562 - 2564)

ประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที่ 12 ระยะกลางแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการด าเนินงานของ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร 
 กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว 
 กลยุทธ์ 1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรผ่านการท ากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม 
 กลยุทธ์ 1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูล    

ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างย่ังยืน 
 กลยุทธ์ 1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
สังคม 

 กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจนก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการก าหนด
ความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการอ านวยความสะดวก
ในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ 

 กลยุทธ์ 2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ตามแนวทางของการจัดการศึกษา
แบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) 

 กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ตามแนวทางการจัด
การศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, 
and learn via real case studies) 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัย
พัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน 

 กลยุทธ์ 2.3.1 พัฒนาคนและระบบเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน 

 กลยุทธ์ 2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit bank) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ 

 กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล 
 กลยุทธ์ 2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสากลที่

มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจนก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในเรื่องการเรียน

การสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ 
 
 
 

 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจากแหล่งทุน

ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
 กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
 กลยุทธ์ 3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ 3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มี

ความทันสมัยและคล่องตัว 
 กลยุทธ์ 3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล 
 กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ 3.1.8 เพ่ิมจ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ 
 กลยุทธ์ 3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS 
 กลยุทธ์ 3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความปริทัศน์ (Review Paper) 
 กลยุทธ์ 3.1.11 ส่งเสริมทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญาเอก (Post Doctor) 
 กลยุทธ์ 3.1.12 ส่งเสริมเทคนิคการถูกอ้างอิง (Citation) 
 กลยุทธ์ 3.1.13 ส่งเสริมวารสารวิชาการภายในมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 
 กลยุทธ์ 3.2.3 สร้างระเบียบในการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 
 กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ 3.2.5 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่และบรรยากาศความเป็นผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ 4.1.1 เพ่ิมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 
 กลยุทธ์ 4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 4.1.4 เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการแบบ One-stop Service 
 กลยุทธ์ 4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหม่ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 กลยุทธ์ 4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือ

ภาคอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
 กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 กลยุทธ์ 4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานบริการวิชาการท่ีใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอน

ของแต่ละวิชา 
 กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษา

และบุคลากร 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล 
 กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล 
 กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวัฒนธรรมสากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการท างาน 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล 
 กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 



ประเดน็ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มีคุณภาพ

กลยทุธ์

วงเงิน รวมทั้งสิ้น 100,112,050 บาท รวมทั้งสิ้น 36,724,070 บาท รวมทั้งสิ้น 90,996,000 บาท รวมทั้งสิ้น 39,035,200 บาท รวมทั้งสิ้น 13,078,100 บาท

หมายเหตุ (1) วงเงินในโครงการตามแผนปฏบิัตกิารของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ไมเ่กิน 2 โครงการ : 1 กลยุทธ์
(2) ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ม ี1 โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมส่ามารถระบุวงเงินได้

การเรียนการสอนและการวิจัยได้

กลยทุธท์ี่ 5.1.1 - 5.3.1

บณัฑิตในระดับนานาชาติ

บริการวิชาการ

กลยทุธท์ี่ 1.1.1 - 1.6.3 กลยทุธท์ี่ 2.1.1 - 2.5.1 กลยทุธท์ี่ 3.1.1 - 3.2.5 กลยทุธท์ี่ 4.1.1 - 4.4.2

2.5 บรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือ

1.5 เปน็มหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศ

1.6 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การจัดการอย่างยั่งยืน

หลากหลายหน่วยงาน

2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถ

ประกอบวิชาชีพที่เปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้

2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวทิยาการ วิชาการกับหน่วยงานภายนอก

ที่ตอบสนองเครือขา่ยทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจาก 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับ

1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างาน 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตที่ 3.2 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ 4.2 เปน็องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและ

อย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี คิดเปน็ ท าเปน็ ตามแนวทางของการจัดการศึกษา ใหก้ารรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ แบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ

และนวัตกรรม

1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก

5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทลั

ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม การน าไปใช้ประโยชน์ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล

แผนภูมิแสดงวงเงินตามประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) ของมหาวทิยาลยั

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการให้ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล

1. บริหารจัดการเชิงรุก 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บริหารจัดการหลักสูตร 
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย 
พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. เสริมสร้างศักยภาพงานบรกิาร
วิชาการให้มีความเข้มแขง็ 

และเป็นที่ยอมรับ 

5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม 



โครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สรุปขอ้มูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ

หมวดเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

หมวดเงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

หมวดเงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ส่วนที ่1



โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน 
โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และโครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันตก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินรวมทั้งสิ้น 24,415,800 บาท 

 
 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

จ านวน 4 โครงการ วงเงินรวม 700,000 บาท ดังนี้ 
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ : 
1. โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล วงเงิน  45,000 บาท 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู วงเงิน  140,000 บาท 
3. โครงการอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง" วงเงิน  178,000 บาท 

รุ่นที่ 10 
4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วงเงิน  337,000 บาท 

 
 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ  

จ านวน 25 โครงการ วงเงินรวม 3,215,800 บาท ดังนี้ 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ : จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 234,000 บาท 
1. โครงการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ K-STEP เพ่ือเทียบเคียง  วงเงิน  234,000 บาท 

กับเกณฑ์ของ TOEIC ตามแนวทางของ CEFR 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : จ านวน 5 โครงการ วงเงิน 803,100 บาท 
1. โครงการให้บริการด้านวิชาการการออกแบบส าหรับหน่วยงานภายใน วงเงิน  200,000 บาท 

และชุมชน 
2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมงานหัตถกรรมในกลุ่มภาคกลาง วงเงิน  80,500 บาท 
3. โครงการปฏิบัติการปรับปรุงและออกแบบภูมิทัศน์วัดมัชฌันติการาม วงเงิน  100,000 บาท 

(วัดน้อย) จากผลงานการประกวดของนักศึกษา ในระยะที่ 3 
4. โครงการบริการวิชาการการพัฒนาร้านค้าชุมชนทับหลี จังหวัดระนอง วงเงิน  143,200 บาท 
5. โครงการผู้เกษียณสร้างสรรค์งานศิลป์และอบรมเชิงปฏิบัติการ วงเงิน  279,400 บาท 

สร้างสรรค์งานศิลป์ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 426,000 บาท 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน  426,000 บาท 

ส าหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม : จ านวน 10 โครงการ วงเงิน 964,100 บาท 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ วงเงิน  49,300 บาท 
2. โครงการ "ศูนย์การเรียนรู้และวิชาการเพ่ือชุมชนและความยั่งยืน" วงเงิน  181,200 บาท 

(เทคโน โอเค) 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแบบลีน วงเงิน  75,400 บาท 

(Lean Manufacturing) 
4. โครงการออกแบบระบบให้น้ าพืชเพื่อการเกษตร วงเงิน  35,000 บาท 



5. โครงการต้นกล้านักประดิษฐ์ พัฒนาแนวคิดและงานสร้างสรรค์ วงเงิน  147,400 บาท 
6. โครงการผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน (ส าหรับใช้ภายนอก) วงเงิน  45,000 บาท 

จากสมุนไพร 
7. โครงการผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากพืชสมุนไพร วงเงิน  45,000 บาท 
8. โครงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน  34,400 บาท 

ด้วยโซล่าร์เซลล์ รุ่นที่ 1 
9. โครงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน  34,400 บาท 

ด้วยโซล่าร์เซลล์ รุ่นที่ 2 
10. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือทักษะแห่งอนาคตใหม่ วงเงิน  317,000 บาท 

ส าหรับการศึกษาเพ่ือศวรรษท่ี 21 

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน : จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 258,600 บาท 
1. โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล วงเงิน  76,600 บาท 
2. โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยี วงเงิน  182,000 บาท 

สารสนเทศ 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ : จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 70,000 บาท 
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน  70,000 บาท 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร : จ านวน 5 โครงการ วงเงิน 460,000 บาท 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขนาดกลาง วงเงิน  150,000 บาท 

และขนาดย่อม 
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล วงเงิน  75,000 บาท 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ วงเงิน  100,000 บาท 

"อาหารดี ชีวีมีสุข" 
4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปอาหารสู่ชุมชน วงเงิน  60,000 บาท 

เพ่ือการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 
5. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการก่อตั้งธุรกิจอาหาร วงเงิน  75,000 บาท 

สมัยใหม่ ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
 

 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 4 โครงการ วงเงินรวม 500,000 บาท ดังนี้ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้ก ากับฯ 
1. โครงการงาน "วันแม่แห่งชาติ" ประจ าปี พ.ศ. 2562 วงเงิน  125,000 บาท 
2. โครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วงเงิน  125,000 บาท 

บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา" 
วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

3. โครงการ "มจพ.น้อมน า 9 หลกัน าชัยการใช้ชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม วงเงิน  125,000 บาท 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

4. โครงการ "วิสาขบูชาโลก" ประจ าปี พ.ศ. 2562 วงเงิน  125,000 บาท 



 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก จ านวน 2 โครงการ วงเงินรวม 20,000,000 บาท ดังนี้ 
โครงการระดับมหาวิทยาลัยโดย : ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ วงเงิน  17,000,000 บาท 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) (โครงการต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2564) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิต วงเงิน  3,000,000 บาท 
ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นสว่นอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (โครงการต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2564) 



โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

สรุปขอ้มูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

ส่วนที ่2



โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้น 97,457,500 บาท 

 
ส าหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 โครงการส่วนกลางที่รับผิดชอบโดยส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 2,300,000 บาท 
1. โครงการอาคารนวมินทรราชินี วงเงิน 1,600,000 บาท 
2. โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย วงเงิน 700,000 บาท 

 วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 500,000 บาท 
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ วงเงิน 500,000 บาท 

 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 โครงการ วงเงิน 16,512,000 บาท 
1. โครงการสมทบการบริหารงานของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์ วงเงิน  1,500,000 บาท 

และเทคโนโลยี  
2. โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย วงเงิน 12,400,000 บาท 
3. โครงการจ่ายเงินตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย วงเงิน  400,000 บาท 
4. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย วงเงิน  712,000 บาท 
5. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วงเงิน  500,000 บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประจ าปี 2562 (KMUTNB Innovation Award 2019) 

6. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (CRDC) วงเงิน 1,000,000 บาท 
ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 850,000 บาท 
1. โครงการบริการวงจรอินเตอร์เน็ต วงเงิน  850,000 บาท 

 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 1,733,600 บาท 
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสถาบันสหกิจศึกษา วงเงิน 1,733,600 บาท 

และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ 

 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 1,149,800 บาท 
1. โครงการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส วงเงิน  800,000 บาท 
2. โครงการจ้างพนักงานพิเศษ วงเงิน  349,800 บาท 

 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 400,000 บาท 
1. โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา วงเงิน  200,000 บาท 
2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการสอน วงเงิน  200,000 บาท 

เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส 

 
 
 
 



 กองกลาง จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 670,000 บาท 
1. โครงการจัดพิมพ์สารประดู่แดง 4 สี วงเงิน  130,000 บาท 
2. โครงการผลิตสื่อและจัดท าเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ วงเงิน  500,000 บาท 

มหาวิทยาลัย  
3. โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ชื่อเสียง วงเงิน  40,000 บาท 

ของมหาวิทยาลัย 

 กองคลัง จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 673,200 บาท 
1. โครงการขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชาการคืน วงเงิน  400,000 บาท 
2. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วงเงิน  273,200 บาท 

 กองแผนงาน จ านวน 4 โครงการ วงเงิน 680,000 บาท 
1. โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2561 วงเงิน  255,000 บาท 
2. โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัย วงเงิน  405,000 บาท 

2.1 โครงการจัดท าหนังสือ KMUTNB General 
Information Bulletin 2018 - 2019 

2.2 โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 2560 

2.3 โครงการจัดท าเอกสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 
3. โครงการจัดพิมพ์ข่าวสารสนเทศ มจพ. วงเงิน  10,000 บาท 
4. โครงการติดตามการด าเนินงานแต่ละส่วนงานเพ่ือการขับเคลื่อน วงเงิน  10,000 บาท 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 

 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 7 โครงการ วงเงิน 1,100,000 บาท 
1. โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล วงเงิน  75,000 บาท 
2. โครงการค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน วงเงิน  500,000 บาท 

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
3. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการ วงเงิน  34,700 บาท 
4. โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การส าหรับบุคลากร วงเงิน  311,000 บาท 

ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
5. โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
5.1 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วงเงิน  15,000 บาท 
5.2 โครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิม วงเงิน  14,300 บาท 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ 
5.3 โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 วงเงิน  150,000 บาท 

 

 

 

 



 กองกิจการนักศึกษา จ านวน 16 โครงการ วงเงิน 3,826,400 บาท 
1. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 วงเงิน 1,100,000 บาท 
2. โครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 วงเงิน  10,000 บาท 
3. โครงการ 12 สิงหามหาราชินี วงเงิน  10,000 บาท 
4. โครงการโลกทัศน์อาชีพ วงเงิน  70,000 บาท 
5. โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา วงเงิน  48,000 บาท 
6. โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  วงเงิน  166,400 บาท 

(ค่าจ้างพนักงานพิเศษวุฒิปริญญาตรี) 
7. โครงการบริหารด้านกีฬา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ) วงเงิน  338,300 บาท 
8. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ประจ าอาคาร 40 ปี มจพ. วงเงิน  193,500 บาท 
9. โครงการข่าวกิจการนักศึกษา วงเงิน  20,000 บาท 
10. โครงการเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา วงเงิน  230,000 บาท 

ประจ าปี 
11. โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตามนโยบายรัฐบาล วงเงิน  3,000 บาท 

(ค่าบ ารุงสมาชิกเครือข่าย)  
12. โครงการสร้างจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม วงเงิน  87,000 บาท 
13. โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพ่ือดูแลสนามกีฬา วงเงิน  490,500 บาท 
14. โครงการค่าจ้างพนักงานพิเศษที่มีสัญญาจ้าง (ต่อเนื่อง) วงเงิน  1,000,500 บาท 
15. โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นสู่บัณฑิตไทยไม่โกง วงเงิน  10,000 บาท 
16. โครงการประกวดพานไหว้ครู วงเงิน  49,200 บาท 

 กองบริการการศึกษา จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 3,350,300 บาท 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร วงเงิน 1,500,000 บาท 
2. โครงการคณะท างานเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ วงเงิน 1,000,000 บาท 
3. โครงการบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการนักศึกษา วงเงิน  850,300 บาท 

 กองส่งเสริมวิชาการ จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 4,312,500 บาท 
1. โครงการจัดท าวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วงเงิน  700,000 บาท 
2. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ KMUTNB International Journal วงเงิน  800,000 บาท 

of Applied Science and Technology 
3. โครงการ STEM ศึกษา  วงเงิน 2,812,500 บาท 

 หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 116,000 บาท 
1. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย วงเงิน  77,400 บาท 
2. โครงการจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูป ACL Analytics วงเงิน  38,600 บาท 

 กองงานพัสดุ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 873,000 บาท 
1. โครงการค่าคุมงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง วงเงิน 873,000 บาท 

 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 960,000 บาท 
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  วงเงิน  960,000 บาท 

 



 กองกฏหมาย จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 600,000 บาท 
1. โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง วงเงิน  200,000 บาท 

กับการด าเนินคดี ทางศาลหรืออัยการสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
2. โครงการสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัย วงเงิน  400,000 บาท 

เพ่ือใช้ในการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
(ค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเลี้ยงรับรอง) 

 กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี จ านวน 5 โครงการ วงเงิน 7,040,000 บาท 
1. โครงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วงเงิน 3,380,000 บาท 

วิทยาเขตปราจีนบุรี 
2. โครงการค่าเช่ารถโดยสารรับ - ส่ง อาจารย์/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วงเงิน 1,980,000 บาท 

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
3. โครงการค่าจ้างพนักงานพิเศษ ศูนย์บริการเทคโนโลยี  วงเงิน  180,000 บาท 

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
4. โครงการค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด  วงเงิน  1,200,000 บาท 

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี    
5. โครงการ Open House มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  วงเงิน  300,000 บาท 

 กองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 5,872,400 บาท 
1. โครงการค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย วงเงิน 5,872,400 บาท 

 ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 2,200,000 บาท 
1. โครงการความร่วมมือระหว่าง มจพ. และมหาวิทยาลัยชั้นน า วงเงิน 2,200,000 บาท 

ในต่างประเทศ 

 กองงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 4,000,000 บาท 
1. โครงการบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัย วงเงิน 4,000,000 บาท 

 สภาคณาจารย์และพนักงาน จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 697,200 บาท 
1. โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และพนักงาน วงเงิน  100,000 บาท 
2. โครงการบริหารงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. วงเงิน  497,200 บาท 
3. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วงเงิน  100,000 บาท 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 4,538,000 บาท 
1. โครงการบริหารจัดการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน  4,538,000 บาท 

เพ่ืออุตสาหกรรม 

 ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 1,150,000 บาท 
1. โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น วงเงิน  50,000 บาท 
2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38  วงเงิน  500,000 บาท 
3. โครงการด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.  วงเงิน  600,000 บาท 

 ศูนย์ผลิตต าราเรียน จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 250,000 บาท 
1. โครงการค่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง วงเงิน  250,000 บาท 

 



 IAESTE จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 700,000 บาท 
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝึกงานด้านเทคนิค วงเงิน  700,000 บาท 

ประจ าประเทศไทย 

 โครงการอ่ืนๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วงเงิน 4,000,000 บาท 

และนโยบายรัฐบาลในแผนฯ 12 
2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติตามโครงการ วงเงิน  700,000 บาท 

พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
3. โครงการสนับสนุนการสอนภาษาที่สาม วงเงิน  300,000 บาท 
4. โครงการนิทรรศการฉลองครบรอบ 60 ปี  วงเงิน 4,000,000 บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
5. ส ารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ  วงเงิน 21,403,100 บาท 

และโครงการจ าเป็นเร่งด่วน 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



ส่วนที ่3

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตักิารประจ าปขีองส่วนงาน

 สรุปข้อมูลจ านวนโครงการ/กจิกรรม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกตามส่วนงาน

 สรุปงบประมาณที่ต้ังไว้ส าหรับใช้ด าเนินโครงการ/กจิกรรม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกตามแหล่งเงิน
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 11 7 16 10 6 11 8 7 11 4 2 4 7 6 15 8 6 8 7 1 6 2 12 6 10 191
บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี *(ซ้้า 1)

ประสิทธิภาพ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 6 4 11 6 5 4 7 10 13 2 3 3 9 7 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 104
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการ
ผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค์
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 6 6 12 5 3 4 1 4 3 1 0 0 4 5 4 4 2 0 0 0 12 0 3 3 0 82
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย *(ซ้้า 1) *(ซ้้า 1) *(ซ้้า 1)

พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 7 3 10 5 6 2 5 4 6 1 0 2 7 3 7 2 0 0 4 4 1 3 8 4 0 94
เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการ *(ซ้้า 1)

ใหม้คีวามเข้มแข็งและเปน็ที่ยอมรับ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 3 3 6 3 4 3 2 3 4 3 2 1 5 5 6 3 2 2 2 0 3 1 1 1 3 71
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม *(ซ้้า 1)

และจริยธรรม

รวม 33 23 55 29 24 24 23 28 37 11 7 10 32 26 38 24 10 10 13 5 23 6 24 14 13 542

หมายเหตุ : * โครงการ/กจิกรรมเดียวกนั จะสามารถใส่ในกลยทุธท์ี่แตกต่างกนัได้ เฉพาะกรณีที่มีตัวชี้วดัคนละตัว  แต่จะนับโครงการแค่ 1 คร้ังเท่านั้น เช่น โครงการ/กจิกรรมของวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

                 และ สถาบนันวตักรรมเทคโนโลย ีไทย -ฝร่ังเศส

ประเดน็ยทุธศาสตร์

รายชือ่ส่วนงาน

รว
ม

ตารางสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ในแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ จ าแนกตามสว่นงานภายในมหาวิทยาลยั



ประเดน็ยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแหล่งอ่ืน ไมใ่ชง้บประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (จ านวนโครงการ)

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 190,500 24,392,950 9,210,000 50 โครงการ
จ านวน 191 โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 582,000 10,770,870 558,000 35 โครงการ
จ านวน 104 โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 64,616,000 10,580,000 19 โครงการ
จ านวน 82 โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 21,565,900 4,275,000 4,000,000 41 โครงการ
จ านวน 94 โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 - 6,910,900 420,000 19 โครงการ
จ านวน 71 โครงการ

รวมทั้งสิน้ 542 โครงการ 22,338,400 110,965,720 24,768,000 164 โครงการ

หมายเหตุ : 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 มีโครงการ/กิจกรรม ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากภายนอกมหาวทิยาลัย พบวา่ ยังไม่สามารถระบุจ านวนงบประมาณ
ทีต้ั่งไวส้ าหรับใช้ในการด าเนินงานได้ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม

สรุปงบประมาณที่ตัง้ไว้ส าหรับใชด้ าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารของส่วนงาน
ในแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตร์ จ าแนกตามแหล่งเงิน

มหาวิทยาลัยจัดสรร



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
จ าแนกตาม : ประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์ กลยุทธ์

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

 งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
 โครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 บรหิารจัดการเชิงรกุอย่างมีประสิทธิภาพ
เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการบรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล ตัวชี้วดัโครงการ 45,000 กองบรหิารและจัดการ

ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ทรพัยากรมนุษย์
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
ตามหลักธรรมาภิบาล โครงการ

เปา้ประสงค์ที ่1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมทีด่ี
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะ ตัวชี้วดัโครงการ 140,000 กองบรหิารและจัดการ

ให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร วิชาชีพครู  - ร้อยละของจ านวนพนักงานมหาวทิยาลัย ร้อยละ 80 ทรพัยากรมนุษย์
และติดตามการด าเนินงานของบุคลากร สายวชิาการทีเ่ข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนือ่ง  - ร้อยละของพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ร้อยละ 80

ทีผ่่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลัง
การอบรมตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

โครงการอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ ตัวชี้วดัโครงการ 178,000 กองบรหิารและจัดการ

สมรรถนะวชิาชีพเฉพาะต าแหน่ง" รุน่ที่ 10  - ร้อยละของจ านวนพนักงานมหาวทิยาลัย ร้อยละ 85 ทรพัยากรมนุษย์
สายสนับสนุนวชิาการทีเ่ข้าร่วมอบรม

โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ รุ่นที ่1 ตัวชี้วดัโครงการ 337,000 กองบรหิารและจัดการ

ปกีารศึกษา 2562  - ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ทรพัยากรมนุษย์
 - ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 3.50
มีความรู้เกีย่วกบันโยบาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ
ของมหาวทิยาลัยเพิม่ขึน้
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิหมวดเงนิอุดหนุนโครงการเพ่ือการพัฒนาบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 700,000 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ส่วนที่ 1
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 บรหิารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบณัฑิตทีพึ่งประสงค์
เปา้ประสงค์ที ่2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพทีเ่ปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ตัวชี้วดัโครงการ 234,000 คณะศิลปศาสตร์
กระบวนการผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะ K-STEP เพ่ือเทียบเคียงกับเกณฑ์ของ  - จ านวนรายงานการวจิัย 1 ฉบับ ประยุกต์
การปฏิบัติงานแบบสากล TOEIC ตามแนวทางของ CEFR  - จ านวนแบบทดสอบ 2 ชุด

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 เสรมิสรา้งศักยภาพงานบรกิารวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเปน็ทีย่อมรบั
เปา้ประสงค์ที ่4.2 เปน็องค์กรทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานและให้การรบัรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลยุทธ ์4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ โครงการให้บรกิารด้านวิชาการ ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการ การออกแบบ ส าหรบัหน่วยงานภายใน  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 และการออกแบบ
วชิาการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธภิาพ และชุมชน  - จ านวนโครงการทีเ่ข้ารับบริการ 6 โครงการ

โครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วดัโครงการ 80,500 คณะสถาปตัยกรรม
ส่งเสรมิงานหัตถกรรมในกลุม่ภาคกลาง  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51 และการออกแบบ

โครงการ
 - จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ผลงาน 1 คร้ัง
สู่สาธารณะชน
 - จ านวนผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ 3 ราย
 - จ านวนผลิตภัณฑ์ทีร่่วมกันออกแบบ 2 ชิ้น

โครงการปฏิบตัิการปรบัปรงุและออกแบบ ตัวชี้วดัโครงการ 100,000 คณะสถาปตัยกรรม
ภูมิทัศน์วัดมัชฌนัติการาม (วัดน้อย)  - จ านวนผลงานบนก าแพงวดั 8 ช่อง และการออกแบบ
จากผลงานการประกวดของนักศึกษา  - จ านวนผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ชิ้น
ในระยะที ่3

โครงการบรกิารวิชาการการพัฒนา ตัวชี้วดัโครงการ 143,200 คณะสถาปตัยกรรม
รา้นค้าชุมชนทับหลี จังหวัดระนอง  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 และการออกแบบ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
กิจกรรม

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิหมวดเงนิอุดหนุนโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 3,215,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิหมวดเงนิอุดหนุนโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 3,215,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการผู้เกษียณสรา้งสรรค์งานศิลปแ์ละ ตัวชี้วดัโครงการ 279,400 คณะสถาปตัยกรรม
อบรมเชิงปฏิบตัิการสรา้งสรรค์งานศิลป์  - จ านวนผลงานทีไ่ด้จากการอบรม 90 ชิ้น และการออกแบบ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

เปา้ประสงค์ที ่4.3 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบรกิารวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่าย โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือ ตัวชี้วดัโครงการ 426,000 คณะวิทยาศาสตร์
ความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงาน ทางวิทยาศาสตรส์ าหรบับคุลากรใน  - จ านวนบริษัทในภาคอุตสาหกรรมทีเ่ข้าร่วม 4 บริษัท ประยุกต์
ภายนอกทัง้ภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม โครงการ

 - จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ 45 คน
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิาร ตัวชี้วดัโครงการ 49,300 คณะเทคโนโลยี
ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก จัดการโลจิสติกส์  - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานประกอบการ 40 คน และการจัดการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51 อุตสาหกรรม
อบรม
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมทีม่ีการน าความรู้ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 30
ไปประยุกต์ใช้

โครงการพัฒนาผู้ผลิตสือ่วีดิทัศน์เพ่ือ ตัวชี้วดัโครงการ 76,600 สถาบนัสหกิจศึกษา
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล  - คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก 4 คะแนน และพัฒนาสือ่

อบรมการพัฒนารายการโทรทัศน์ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนส่ือวดิีทัศน์ทีผ่ลิตตามมาตรฐาน 8 ตอน ไทย-เยอรมัน

โครงการพัฒนารปูแบบห้องเรยีน ตัวชี้วดัโครงการ 182,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยี  - คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก 4 คะแนน และพัฒนาสือ่
สารสนเทศ อบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านชั้นเรียน อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
 - จ านวนวชิาทีไ่ด้ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4 วชิา
เพือ่การเรียนการสอน



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิหมวดเงนิอุดหนุนโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 3,215,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนารปูแบบห้องเรยีน  - คะแนนการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 4 คะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยี ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนผู้เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธเ์ฉล่ีย 500 คน
แต่ละข่าว

เปา้ประสงค์ที ่4.4 งานบรกิารวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับการเรยีนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยง โครงการ "ศูนย์การเรยีนรู้และวิชาการ ตัวชี้วดัโครงการ 181,200 คณะเทคโนโลยี
ระหวา่งงานบริการวชิาการกับการจัด เพ่ือชุมชนและความยัง่ยืน" (เทคโน โอเค)  - จ านวนผู้เข้าร่วมเรียนรู้และถ่ายทอด ไม่ต่ ากวา่ 100 คน และการจัดการ
การเรียนการสอนและงานวจิัย  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับการ คะแนนเฉล่ีย 3.50 อุตสาหกรรม

ถ่ายทอด
 - คะแนนเฉล่ียผลการประเมินในเร่ืองประโยชน์ คะแนนเฉล่ีย 3.50
ทีไ่ด้รับจากการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ
 - จ านวนองค์ความรู้ทีถู่กคัดเลือกเข้าสู่ ไม่ต่ ากวา่ 6
ฐานการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้
 - คะแนนเฉล่ียผลการประเมนิในเร่ืองผลกระทบ คะแนนเฉล่ีย 3.50
ทีเ่กิดกับผู้ใช้ประโยชน์
 - จ านวนหน่วยงาน/กลุ่มคน ทีเ่ข้ารับบริการ ไมต่่ ากวา่ 6 หน่วยงาน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตัวชี้วดัโครงการ 75,400 คณะเทคโนโลยี
แบบลีน (Lean Manufacturing)  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 และการจัดการ

 - ความส าเร็จตามช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 7 เดือน อุตสาหกรรม
ตามแผน
 - จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม ไม่ต่ ากวา่ 30 คน
 - คะแนนเฉล่ียผลการประเมินในเร่ืองประโยชน์ คะแนนเฉล่ีย 3.51
ทีไ่ด้รับจากการอบรม



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิหมวดเงนิอุดหนุนโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 3,215,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการออกแบบระบบให้น้ าพืชเพ่ือ ตัวชี้วดัโครงการ 35,000 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร  - จ านวนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากวา่ 20 คน และการจัดการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 อุตสาหกรรม

โครงการตน้กลา้นักประดษิฐ์ พัฒนาแนวคิด ตัวชี้วดัโครงการ 147,400 คณะเทคโนโลยี
และงานสรา้งสรรค์  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ 40 คน และการจัดการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51 อุตสาหกรรม
โครงการ
 - จ านวนสถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการหรือ ไม่น้อยกวา่ 3 แห่ง
มีเครือข่ายทางวชิาการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบรกิาร ตัวชี้วดัโครงการ 70,000 คณะบรหิารธุรกิจ
อาหารและเครื่องดืม่  - จ านวนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากวา่ 25 คน และอุตสาหกรรม

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 บรกิาร
 - ความส าเร็จของช่วงเวลาด าเนินการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1 เดือน
ตามแผน

กลยุทธ ์4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากร โครงการผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจ าบา้น ตัวชี้วดัโครงการ 45,000 คณะเทคโนโลยี
ท างานบริการวชิาการทีใ่ช้องค์ความรู้ (ส าหรบัใช้ภายนอก) จากสมุนไพร  - จ านวนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากวา่ 30 คน และการจัดการ
เฉพาะทาง  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 อุตสาหกรรม

โครงการผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจาก ตัวชี้วดัโครงการ 45,000 คณะเทคโนโลยี
พืชสมุนไพร  - จ านวนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากวา่ 30 คน และการจัดการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 อุตสาหกรรม

โครงการออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้า ตัวชี้วดัโครงการ 34,400 คณะเทคโนโลยี
จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่ารเ์ซลล์  - จ านวนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากวา่ 30 คน และการจัดการ
รุ่นที ่1  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 อุตสาหกรรม

 - คะแนนเฉล่ียผลการประเมินในเร่ืองประโยชน์ คะแนนเฉล่ีย 3.51
ทีไ่ด้รับจากการอบรม



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิหมวดเงนิอุดหนุนโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 3,215,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้า ตัวชี้วดัโครงการ 34,400 คณะเทคโนโลยี
จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่ารเ์ซลล์  - จ านวนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากวา่ 30 คน และการจัดการ
รุ่นที ่2  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 อุตสาหกรรม

 - คะแนนเฉล่ียผลการประเมินในเร่ืองประโยชน์ คะแนนเฉล่ีย 3.51
ทีไ่ด้รับจากการอบรม

โครงการพัฒนาคุณภาพบคุลากรทาง ตัวชี้วดัโครงการ 317,000 คณะเทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือทักษะแห่งอนาคตใหม่  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ 90 คน และการจัดการ
ส าหรบัการศึกษาเพ่ือศวรรษที ่21  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 อุตสาหกรรม

ตามทีก่ าหนด
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า ตัวชี้วดัโครงการ 150,000 คณะอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรปูขนาดกลางและขนาดย่อม  - จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการหรือวสิาหกจิชมุชน ไม่น้อยกวา่ 3 กลุ่ม เกษตร

ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
 - จ านวนผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการพัฒนาและ ไม่น้อยกวา่ 3 ผลิตภณัฑ์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - จ านวนผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการออกแบบ ไม่น้อยกวา่ 3 ผลิตภณัฑ์

พัฒนาบรรจุภัณฑ์

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ ตัวชี้วดัโครงการ 75,000 คณะอุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสูส่ากล  - จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการส่งเสริม 4 ราย เกษตร

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการอาหารและ ตัวชี้วดัโครงการ 100,000 คณะอุตสาหกรรม
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ "อาหารด ีชวีีมสีุข"  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ 70 คน เกษตร

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิหมวดเงนิอุดหนุนโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 3,215,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการเผยแพรค่วามรู้ด้านกระบวนการ ตัวชี้วดัโครงการ 60,000 คณะอุตสาหกรรม
แปรรปูอาหารสูชุ่มชน เพ่ือการพัฒนา  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการประเภทผู้ประกอบการ ไม่น้อยกวา่ 3 กลุ่ม เกษตร
ชุมชนแบบยัง่ยืน ระดับชุมชนหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารระดับ

ชุมชน
 - จ านวนวชิาทีไ่ด้รับการบูรณาการกับการ ไม่นอ้ยกว่า 6 รายวิชา
บริการวชิาการ

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และ ตัวชี้วดัโครงการ 75,000 คณะอุตสาหกรรม
เทคนิคการก่อตัง้ธุรกิจอาหารสมัยใหม่  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน เกษตร
ส าหรบัผู้ประกอบการใหม่



ส่วนที่ 1
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม
เปา้ประสงค์ที ่5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการงาน "วันแม่แห่งชาต"ิ ตัวชี้วดัโครงการ 125,000 หน่วยงาน :
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก ประจ าป ีพ.ศ. 2562  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ 1,000 คน กองกลาง
ธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 ผู้ก ากับ :

กิจกรรม ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและ
กิจการทัว่ไป

โครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ตัวชี้วดัโครงการ 125,000 หน่วยงาน :
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ 1,000 คน กองกลาง
เทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 ผู้ก ากับ :
พระชนมพรรษา 67 พรรษา" กิจกรรม ผู้ช่วยอธิการบดี
28 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายการคลังและ

กิจการทัว่ไป

โครงการ "มจพ.น้อมน า 9 หลักน าชัย ตัวชี้วดัโครงการ 125,000 หน่วยงาน :
การใช้ชีวิต" เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิม  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ 2,000 คน กองกลาง
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 ผู้ก ากับ :
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม ผู้ช่วยอธิการบดี
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายการคลังและ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กิจการทัว่ไป

เปา้ประสงค์ที ่5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล
กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ "วิสาขบชูาโลก" ตัวชี้วดัโครงการ 125,000 หน่วยงาน :
ส่งเสริมวฒันธรรมสากล ประจ าป ีพ.ศ. 2562  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ 1,000 คน กองกลาง

 - จ านวนผู้เข้าร่วมฟังเสวนา 200 คน ผู้ก ากับ :
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 ผู้ช่วยอธิการบดี
กิจกรรม ฝ่ายการคลังและ

กิจการทัว่ไป

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิหมวดเงนิอุดหนุนโครงการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 500,000 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ส่วนที่ 1
โครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(โครงการต่อเน่ืองเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิแผ่นดิน) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 บรหิารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบณัฑิตทีพึ่งประสงค์
เปา้ประสงค์ที ่2.5 บรูณาการการเรยีนการสอนกับงานวิจัยหรอืบรกิารวิชาการ
กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 17,000,000 มหาวิทยาลัย
ตลอดจนก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยง เพ่ือเตรยีมความพรอ้มเข้าสูอุ่ตสาหกรรม ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในเร่ืองการเรียนการสอน หุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนา  - จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาทีไ่ด้รับการ 40 แห่ง พระจอมเกล้า
งานวจิัย และการบริการวชิาการ ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาความรู้ (ร้อยละ 50) พระนครเหนือ

(โครงการตอ่เน่ืองเริ่มตัง้แตป่ี 2562 - 2564)  - จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการ 2,000 คน โดย : 
พัฒนาความรู้ (ร้อยละ 2.50) ผศ.ดร.พงษ์ศักด์ิ
 - จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 500 คน กีรติวนิทกร
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ (ร้อยละ 5)
ระดับอาชีวศึกษา
 - จ านวนสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทีไ่ด้รับการ 10 แห่ง
พัฒนาความรู้ (ร้อยละ 50)
 - จ านวนนักเรียนระดับอาชีวศึกษาได้รับการ 2,000 คน
พัฒนาความรู้ (ร้อยละ 5)
 - จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 200 คน
ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 5)
ความรู้
ภาคเอกชน/สถานประกอบการ
 - จ านวนบริษัททีม่ีส่วนร่วมในการจัดหรือ 10 แห่ง
การสนับสนุนการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 เสรมิสรา้งศักยภาพงานบรกิารวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเปน็ทีย่อมรบั
เปา้ประสงค์ที ่4.3 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบรกิารวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่าย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตัวชี้วดัโครงการ 3,000,000 มหาวิทยาลัย
ความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงาน ด้านการออกแบบและการผลิตชิน้ส่วน  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 800 คน เทคโนโลยี
ภายนอกทัง้ภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยี  - จ านวนผลิตภณัฑ์ทีเ่กิดจากผู้เข้าร่วมโครงการ 12,000 ชิ้น พระจอมเกล้า

ขัน้สูงในเขตระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ  - จ านวนโครงการทีม่ีการพฒันาระบบอัตโนมัติ 10 โครงการ พระนครเหนือ
ภาคตะวันออก เพือ่มาใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดย : 
(โครงการตอ่เน่ืองเริ่มตัง้แตป่ี 2562 - 2564) หรืออากาศยาน ผศ.ดร.ชานนิทร์  จูฉิม

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิตามแผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 20,000,000 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ส่วนที่ 2
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 บรหิารจัดการเชิงรกุอย่างมีประสิทธิภาพ
เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการอาคารนวมินทรราชินี ตัวชี้วดัโครงการ 1,600,000 โครงการส่วนกลาง
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ ทีร่บัผิดชอบโดย
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ส านักงานอธิการบดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภยั ตัวชี้วดัโครงการ 700,000 โครงการส่วนกลาง
 - จ านวนโครงการ 1 โครงการ ทีร่บัผิดชอบโดย

ส านักงานอธิการบดี

โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตัวชี้วดัโครงการ 500,000 วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ

โครงการสมทบการบรหิารงานของ ตัวชี้วดัโครงการ 1,500,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ส านักวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ด้รับ ร้อยละ 90 และเทคโนโลยี
จัดสรร

โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตัวชี้วดัโครงการ 1,733,600 สถาบนัสหกิจศึกษา
สถาบนัสหกิจศึกษาและพัฒนาสือ่  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ และพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ฯ อิเล็กทรอนิกส์

ไทย-เยอรมัน

โครงการบรหิารสถาบนันวัตกรรมเทคโนโลยี ตัวชี้วดัโครงการ 800,000 สถาบนันวัตกรรม
ไทย-ฝรั่งเศส  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ เทคโนโลยี

ไทย-ฝรั่งเศส

โครงการจ้างพนักงานพิเศษ ตัวชี้วดัโครงการ 349,800 สถาบนันวัตกรรม
 - จ านวนโครงการ 1 โครงการ เทคโนโลยี

ไทย-ฝรั่งเศส

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการขอรบัเงนิลงทะเบยีนและ ตัวชี้วดัโครงการ 400,000 กองคลัง
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร เงนิอุดหนุนวิชาการคืน  - ร้อยละของการช าระเงินคืนให้นักศึกษา ร้อยละ 100
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ทีป่ิดกระบวนวชิาและลงทะเบียนซ้ าซ้อน
ตามหลักธรรมาภิบาล

 --- (ต่อ) --- โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงนิ ตัวชี้วดัโครงการ 273,200 กองคลัง
และทรพัย์สิน  - ร้อยละของการเบิกเงินในการจัดประชุม ร้อยละ 100

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

โครงการติดตามการด าเนินงานแต่ละ ตัวชี้วดัโครงการ 10,000 กองแผนงาน
ส่วนงานเพ่ือการขับเคลือ่นแผนพัฒนา  - จ านวนส่วนงานทีไ่ด้มีการติดตามผลการ 23 ส่วนงาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ด าเนินงาน

โครงการบรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล ตัวชี้วดัโครงการ 75,000 กองบรหิารและจัดการ

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ทรพัยากรมนุษย์
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ ตัวชี้วดัโครงการ 500,000 กองบรหิารและจัดการ

สรรหาหัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการ  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ ทรพัยากรมนุษย์
พิจารณาผลงานทางวิชาการ

โครงการคณะท างานเปดิสอนนักศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 1,000,000 กองบริการการศึกษา
สมทบพิเศษ  - จ านวนภาคเรียนในการปฏิบัติงานโครงการ 2 ภาคเรียน (เร่ิม ส.ค. 61)

เปิดนักศึกษาสมทบพิเศษ
 - จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการจ่ายค่าตอบแทน 56 คน



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียมหรอื ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 กองกฎหมาย
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร ค่าใช้จา่ยอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดี  - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ร้อยละ 80
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ทางศาลหรืออัยการสูงสุดของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล กับการด าเนินคดีทางศาลหรืออัยการของ

 --- (ต่อ) --- มหาวทิยาลัย

โครงการสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของ ตัวชี้วดัโครงการ 400,000 กองกฎหมาย
มหาวิทยาลัยเพ่ือใชใ้นการด าเนินการประชมุ  - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนภารกิจ ร้อยละ 80
ของคณะกรรมการชุดตา่งๆ (ค่าเบี้ยประชุม ส่วนกลางของมหาวทิยาลัยเพือ่ใช้ในการ
และค่าอาหารวา่งและเครือ่งดื่มและค่าเลี้ยง ด าเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ
รบัรอง) (ส าหรับค่าเบีย้ประชุมและค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืมและค่าเล้ียงรับรอง) ทีก่องกฎหมาย
รับผิดชอบด าเนินการ

โครงการค่าคุมงานและค่าตอบแทน ตัวชี้วดัโครงการ 873,000 กองงานพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตัวชี้วดัโครงการ 77,400 หน่วยตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย  - จ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง ภายใน

ตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลัย

โครงการ Open House มจพ.วิทยาเขต ตัวชี้วดัโครงการ 300,000 กองงาน
ปราจีนบรุี  - จ านวนสถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมเครือข่าย 10 สถานศึกษา วิทยาเขตปราจีนบรุี

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน คะแนนเฉล่ีย 3.51



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการค่าจ้างพนักงานพิเศษ ตัวชี้วดัโครงการ 180,000 กองงาน
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร ศูนย์บรกิารเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขต  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51 วิทยาเขตปราจีนบรุี
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ปราจีนบรุี โครงการฝึกทักษะฝีมือช่างเบือ้งต้น
ตามหลักธรรมาภิบาล  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

 --- (ต่อ) --- งานสวสัดิการ

โครงการค่าเชา่รถโดยสารรับ - ส่งอาจารย์ ตัวชี้วดัโครงการ 1,980,000 กองงาน
เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 วิทยาเขตปราจีนบรุี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย
ปราจีนบรุี

โครงการค่าจ้างเหมาดูแลรกัษาความ ตัวชี้วดัโครงการ 1,200,000 กองงาน
ปลอดภัยและค่าจ้างท าความสะอาด  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 วิทยาเขตปราจีนบรุี

โครงการบรหิารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ตัวชี้วดัโครงการ 3,380,000 กองงาน
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 วิทยาเขตปราจีนบรุี
ปราจีนบรุี

โครงการค่าจ้างเหมาบรกิารดูแลรกัษา ตัวชี้วดัโครงการ 5,872,400 กองงาน 
ความปลอดภัย  - จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย 28 คน วิทยาเขตระยอง

ทีม่าปฏิบัติงาน
 - ร้อยละของเวลาในการมาปฏิบัติงานของ ร้อยละ 95
พนักงานรักษาความปลอดภัย

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 960,000 ศูนย์ประกันคุณภาพ
 - จ านวนโครงการ 1 โครงการ การศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสาร ตัวชี้วดัโครงการ 100,000 สภาคณาจารย์และ
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร สภาคณาจารย์และพนักงาน  - จ านวนคร้ังในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 4 คร้ัง พนักงาน
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
ตามหลักธรรมาภิบาล  - จ านวนส่ือประชาสัมพันธท์ีป่รากฏหลักฐาน 1,500 ฉบับ

 --- (ต่อ) --- ชัดเจนอ้างอิงได้

โครงการบรหิารงานสภาคณาจารย์และ ตัวชี้วดัโครงการ 497,200 สภาคณาจารย์และ
พนักงาน มจพ.  - จ านวนคร้ังในการจัดส่งรายงานทางการเงิน 4 คร้ัง พนักงาน

ได้ทันตามระยะเวลาทีก่องแผนงานก าหนด
 - ร้อยละของจ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ ร้อยละ 80
และพนักงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ

โครงการบริหารส านักงานสภามหาวทิยาลยั ตัวชี้วดัโครงการ 4,000,000 กองงานส านักงาน
 - จ านวนโครงการ 1 โครงการ สภามหาวิทยาลัย

โครงการค่าจ้างบคุลากรทีม่ีความรู้ ตัวชี้วดัโครงการ 250,000 ศูนย์ผลิตต าราเรยีน
ความสามารถเฉพาะทาง  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ

โครงการบรหิารจัดการศูนย์วิจัยและ ตัวชี้วดัโครงการ 4,538,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม  - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินในโครงการ ร้อยละ 100 ทรพัยากรมนุษย์
บริหารจัดการศูนย์วจิัยและฝึกอบรม เพ่ืออุตสาหกรรม
ทรัพยากรมนุษย์เพือ่อุตสาหกรรม

โครงการอ่ืนๆ ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยและนโยบายรฐับาลในแผนฯ 12 4,000,000
ส ารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รบังบประมาณไม่เพียงพอและโครงการจ าเปน็เรง่ด่วน 21,403,100



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมทีด่ี
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการพัฒนาบคุลากร ตัวชี้วดัโครงการ 1,500,000 กองบริการการศึกษา
ให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร  - จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา 10 คน
และติดตามการด าเนินงานของบุคลากร  - ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 50
อย่างต่อเนือ่ง มีคุณวฒิุเพิม่ขึน้

กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนา โครงการจ้างเจ้าหน้าทีแ่ละพนักงาน ตัวชี้วดัโครงการ 712,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ประสิทธภิาพการให้บริการบุคลากร รกัษาความปลอดภัย  - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ด้รับ ร้อยละ 70 และเทคโนโลยี
จัดสรร

โครงการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กร ตัวชี้วดัโครงการ 34,700 กองบรหิารและจัดการ

ด้านการให้บรกิาร  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ทรพัยากรมนุษย์
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.80
โครงการ

โครงการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ ตัวชี้วดัโครงการ 311,000 กองบรหิารและจัดการ

ส าหรบับคุลากรทีป่ฏิบตัิงานด้านการ  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ทรพัยากรมนุษย์
บรหิารงานบคุคล  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.65

โครงการ

โครงการผู้ปฏิบตัิงานดีเด่น ตัวชี้วดัโครงการ 50,000 ศูนย์ส่งเสรมิสวัสดกิาร

 - ร้อยละของจ านวนส่วนงานทีเ่สนอชื่อเป็น ร้อยละ 70 และสิง่จูงใจ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน
 - ร้อยละของจ านวนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับ ร้อยละ 80
ส่วนงานทีเ่ข้าร่วมพิธมีอบเกียรติบัตร
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
ทีเ่ข้าร่วมพิธมีอบเกียรติบัตร



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมทีด่ี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนา โครงการคัดเลือกบคุลากรดีเด่น ตัวชี้วดัโครงการ 100,000 สภาคณาจารย์และ
ประสิทธภิาพการให้บริการบุคลากร  - จ านวนบคุลากรที่ผ่านการคัดเลือกในประเภท พนักงาน

 --- (ต่อ) --- ต่างๆ เพือ่เสนอเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ
   * อาจารย์ดีเด่นของมหาวทิยาลัย 4 คน
     (4 สาขา สาขาละ 1 คน)
   * บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวทิยาลัย 4 คน
     (4 ด้าน ด้านละ 1 คน)

เปา้ประสงค์ที ่1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากร โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย กองบรหิารและจัดการ

น าประสบการณ์และความรู้ทีไ่ด้รับจาก เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทรพัยากรมนุษย์
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ  โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตัวชี้วดัโครงการ 15,000
การปฏิบัติงานจริง ด้านการเรียนการสอน  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.50
โครงการ

กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและ โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย กองบรหิารและจัดการ

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทรพัยากรมนุษย์
 โครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด ตัวชี้วดัโครงการ 14,300
องค์ความรู้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
ปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.70

โครงการ

 โครงการวนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตัวชี้วดัโครงการ 150,000
KM Sharing Day คร้ังที ่6  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.85
โครงการ
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เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
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วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรกุอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล โครงการจัดพิมพ์สารประดูแ่ดง 4 สี ตัวชี้วดัโครงการ 130,000 กองกลาง
ข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทาง  - จ านวนคร้ังทีจ่ัดพิมพ์เป็นไปตามแผน 4 คร้ัง
ทีเ่ข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการผลิตสือ่และจัดท าเอกสารเพ่ือการ ตัวชี้วดัโครงการ 500,000 กองกลาง
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  - จ านวนคร้ังที่ผลิตส่ือเอกสารและจัดท าเอกสาร 10 คร้ัง

เพือ่การประชาสัมพันธเ์ป็นไปตามแผนทีว่างไว้
 - คะแนนประเมินผลสัมฤทธิแ์ละความพงึพอใจ ดีมาก
ของกลุ่มเป้าหมาย

โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าป ี2561 ตัวชี้วดัโครงการ 255,000 กองแผนงาน
 - จ านวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ 1,000 เล่ม
ของมหาวทิยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ของมหาวทิยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์
ทัง้ 5 ด้าน

โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศ 405,000 กองแผนงาน
มหาวิทยาลัย
(1) โครงการจัดท าหนังสือ KMUTNB ตัวชี้วดัโครงการ
General Information Bulletin 2018 - 2019  - จ านวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ 800 เล่ม

ของมหาวทิยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ

(2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของ ตัวชี้วดัโครงการ
นายจ้างทีม่ีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560  - จ านวนนายจ้างทีเ่ป็นผู้ประกอบการหรือ ร้อยละ 20

ผู้บังคับบัญชาในฐานะทีเ่ป็นผู้ใช้บัณฑิต
รุ่นปกีารศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามกลับมา
ในแต่ละคณะ และระดับการศึกษา
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนายจ้าง คะแนนเฉล่ีย 4.00
ต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรกุอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล (3) โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศ มจพ. ตัวชี้วดัโครงการ
ข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทาง ปีการศึกษา 2561  - จ านวนเอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศ 700 เล่ม
ทีเ่ข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พืน้ฐานทีส่ าคัญ 5 ด้าน ของมหาวทิยาลัย

 --- (ต่อ) --- ปีการศึกษา 2561

โครงการจัดพิมพ์หัวข่าวสารสนเทศ มจพ. ตัวชี้วดัโครงการ 10,000 กองแผนงาน
 - จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ ์(รายเดือน) 12 คร้ัง
 - จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ 6,000 แผ่น

กลยุทธ ์1.4.3 สนับสนุนการสร้าง โครงการสือ่มวลชนสัมพันธ์เพ่ือการ ตัวชี้วดัโครงการ 40,000 กองกลาง
เครือข่ายประชาสัมพันธท์ัง้ภายในและ เผยแพรช่ือ่เสียงของมหาวิทยาลัย  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของส่ือมวลชน คะแนนเฉล่ีย 4.51
ภายนอกองค์กร ทีม่ีต่อมหาวทิยาลัย

 - จ านวนคร้ังทีส่ื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ 40 คร้ัง
เผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงาน
อันทรงคุณค่าของมหาวทิยาลัย

เปา้ประสงค์ที ่1.5 เปน็มหาวิทยาลัยทีม่ีระบบข้อมูลสารสนเทศทีม่ีคุณภาพ
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการบรกิารวงจรอินเตอรเ์น็ต ตัวชี้วดัโครงการ 850,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ของมหาวทิยาลัยเพือ่การบริหารงาน  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ และเทคโนโลยี
และการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ สารสนเทศ
ของมหาวทิยาลัย

โครงการบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วดัโครงการ 850,300 กองบริการการศึกษา
เพ่ือบรกิารนักศึกษา  - จ านวนนักศึกษาทีไ่ด้รับการบริการ 25,000 คน

 - จ านวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การ 300 คน
บริหารจัดการ

โครงการจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูป ตัวชี้วดัโครงการ 38,600 หน่วยตรวจสอบ
ACL Analytics  - จ านวนเร่ืองทีม่ีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 4 เร่ือง ภายใน

ACL Analytics
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เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 บรหิารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบณัฑิตทีพึ่งประสงค์
เปา้ประสงค์ที ่2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพทีเ่ปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ 1,100,000 กองกิจการนักศึกษา
กระบวนการผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะ แห่งประเทศไทย ครั้งที ่46  - จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน 200 คน
การปฏิบัติงานแบบสากล  - จ านวนเหรียญรางวลัจากการแข่งขัน 5 เหรียญ

โครงการโลกทัศน์อาชีพ ตัวชี้วดัโครงการ 70,000 กองกิจการนักศึกษา
 - จ านวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร 36 คน
ทีฟ่ังบรรยายและศึกษาดูงาน
 - จ านวนหนังสือ "โลกทัศน์อาขีพ" ทีแ่จก 1,430 เล่ม
ให้แก่นักศึกษา
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ

โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 166,400 กองกิจการนักศึกษา
(ค่าจ้างพนักงานพิเศษวุฒิปรญิญาตรี)  - จ านวนพนักงานพิเศษเพือ่ปฏิบัติงาน 1 คน

โครงการบรหิารด้านกีฬา ตัวชี้วดัโครงการ 338,300 กองกิจการนักศึกษา
(ค่าจ้างพนักงานพิเศษ)  - จ านวนบุคลากรทีใ่ห้บริการ 2 คน

โครงการจ้างเจ้าหน้าทีช่่างเทคนิค ตัวชี้วดัโครงการ 193,500 กองกิจการนักศึกษา
ประจ าอาคาร 40 ป ีมจพ.  - จ านวนพนักงานพิเศษเพือ่ปฏิบัติงาน 1 คน

โครงการเงนิสมนาคุณอาจารย์ทีป่รกึษา ตัวชี้วดัโครงการ 230,000 กองกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจ าปี  - จ านวนอาจารย์ทีป่รึกษา 72 คน

 - จ านวนชมรมทีน่ักศึกษาสามารถด าเนิน 51 ชมรม
กิจกรรมได้

โครงการพัฒนาบณัฑิตในอุดมคติไทยตาม ตัวชี้วดัโครงการ 3,000 กองกิจการนักศึกษา
นโยบายรัฐบาล (ค่าบ ารุงสมาชกิเครือขา่ย)  - จ านวนมหาวทิยาลัยทีเ่ป็นเครือข่ายบัณฑิต 5 มหาวทิยาลัย



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพทีเ่ปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการสรา้งจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน ตัวชี้วดัโครงการ 87,000 กองกิจการนักศึกษา
กระบวนการผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะ แบบมีส่วนรว่ม  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
การปฏิบัติงานแบบสากล

 --- (ต่อ) --- โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพ่ือดูแล ตัวชี้วดัโครงการ 490,500 กองกิจการนักศึกษา
สนามกีฬา  - จ านวนบุคลากรใหบ้ริการ (นักวิชาการศึกษา, 3 คน

นายช่างเทคนิค, พนักงานสถานที่)

โครงการค่าจ้างพนักงานพิเศษทีม่ี ตัวชี้วดัโครงการ 1,000,500 กองกิจการนักศึกษา
สัญญาจ้าง (ต่อเน่ือง)  - จ านวนพนักงานพิเศษเพือ่ปฏิบัติงาน 5 คน

ระดับปริญญาตรี
 - จ านวนพนักงานพิเศษเพือ่ปฏิบัติงาน 1 คน
ระดับ ป.วส.

โครงการความรว่มมือระหว่าง มจพ. ตัวชี้วดัโครงการ 2,200,000 ศูนย์ความรว่มมือ
และมหาวิทยาลัยชัน้น าในต่างประเทศ  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ นานาชาติ

โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษานานาชาติ ตัวชี้วดัโครงการ 700,000 IAESTE
เพ่ือการฝึกงานดา้นเทคนิคประจ าประเทศไทย  - จ านวนนักศึกษาทีส่มัครเข้าร่วมโครงการ 500 คน (เร่ิมต้น ก.ค. 61) (ส้ินสุด ก.พ. 63)

ประจ าปี 2563
 - จ านวนนักศึกษาทีส่อบผ่านการคัดเลือก 125 คน
รับทุนฝึกงาน ประจ าปี 2563

โครงการอ่ืนๆ ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติตามโครงการพระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 700,000
โครงการสนับสนุนการสอนภาษาทีส่าม 300,000



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสรา้งสรรค์นวัตกรรม
เปา้ประสงค์ที ่3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิัย โครงการจ่ายเงนิตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวชี้วดัโครงการ 400,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ขอทุนสนับสนุนงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ ประเมินโครงการวิจัย  - จ านวนโครงการทีไ่ด้รับการประเมินจาก 200 โครงการ และเทคโนโลยี
นวตักรรมจากแหล่งทุนภายในมหาวทิยาลัย ผู้ทรงคุณวฒิุ
ทัง้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

กลยุทธ ์3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วจิัย โครงการจัดตัง้ศูนย์ส่งเสรมิงานวิจัยและ ตัวชี้วดัโครงการ 1,000,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

เฉพาะทางหาแหล่งทุนวจิัยจากภายนอก พัฒนาภาคเอกชน (CRDC) ส านักวิจัย  - ร้อยละของการลงทุนของภาคเอกชน ร้อยละ 30 และเทคโนโลยี
หรือภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  - จ านวนคนทีไ่ด้รับการพัฒนาด้านวจิัยและ 240 คน

พัฒนาวศิวกรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - จ านวนหน่วยงานตามเครือข่ายส่งเสริม 40 หน่วยงาน
และสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วจิัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนในประเทศไทย

กลยทุธ ์3.1.8 เพิ่มจ านวนนักวจิยัหน้าใหม่ โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย ตัวชี้วดัโครงการ 12,400,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ทีม่ีศักยภาพในการเขียนบทความ  - จ านวนโครงการวจิัยทีไ่ด้รับทุน 20 โครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนบทความวจิัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ 20 บทความ
ในวารสารวชิาการหรือน าเสนอในทีป่ระชุม
วชิาการซ่ึงอยูใ่นฐานข้อมูล Scopus

เปา้ประสงค์ที ่3.2 เปน็มหาวิทยาลัยแห่งการสรา้งสรรค์สิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรม
กลยุทธ ์3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงาน โครงการประกวดสิ่งประดษิฐ์และนวตักรรม ตัวชี้วดัโครงการ 500,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  - จ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์ 30 ผลงาน และเทคโนโลยี
ประเทศและต่างประเทศ พระนครเหนือ ประจ าป ี2562  - จ านวนผลงานทีส่่งเข้าร่วมประกวดโครงงาน 10 ผลงาน

(KMUTNB Innovation Award 2019) Start Up
 - จ านวนผลงานทีย่ืน่จดสิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร 30 ผลงาน
และลิขสิทธิ์
 - จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 500 คน



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่3.2 เปน็มหาวิทยาลัยแห่งการสรา้งสรรค์สิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงาน โครงการจัดท าวารสารวิชาการพระจอมเกล้า ตัวชี้วดัโครงการ 700,000 กองส่งเสรมิวิชาการ
ไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับ พระนครเหนือ  - จ านวนวารสารวชิาการพระจอมเกล้า 4 ฉบับ
ประเทศและต่างประเทศ พระนครเหนือต่อปี

 --- (ต่อ) ---
โครงการจัดท าวารสาร KMUTNB ตัวชี้วดัโครงการ 800,000 กองส่งเสรมิวิชาการ
International Journal of Applied  - จ านวนวารสารวชิาการ KMUTNB 4 ฉบับ
Science and Technology International Journal of Applied Science

and Technology ต่อปี

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 เสรมิสรา้งศักยภาพงานบรกิารวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเปน็ทีย่อมรบั
เปา้ประสงค์ที ่4.1 ผู้รบับรกิารให้การยอมรบัในศักยภาพการให้บรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยทุธ ์4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 ส านักพัฒนาเทคนิค
และการตลาดเชิงรุก  - จ านวนคร้ังในการจัดท าต้นฉบับ 4 ฉบับ ศึกษา

 - จ านวนเล่มในการเผยแพร่ 400 เล่ม

กลยุทธ ์4.1.4 เพิม่ศักยภาพการบริการ โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 ส านักพัฒนาเทคนิค
วชิาการ แบบ One-stop Service และสือ่สารสอนเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล  - จ านวนการจัดท าส่ือการสอน ศึกษา

แก่มูลนิธิพระดาบส    * เอกสารประกอบการสอน 2 เร่ือง
   * ชุดส่ือการสอน 1 ชุด
 - จ านวนการจัดท าส่ือวีดิทศันป์ระกอบการสอน 1 เร่ือง
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(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่4.3 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบรกิารวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ โครงการ STEM ศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 2,812,500 กองส่งเสรมิวิชาการ
ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก  - จ านวนส่ือต้นแบบ STEM 3-D Athena 12 ชุด

printer และ 2-D motor ทีไ่ด้รับการพัฒนา
 - จ านวนชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ฝังตัว (IoT) 30 ชุด
ผ่านการเรียนรู้ด้วยภาษาบล็อก
 - จ านวนโปรแกรมต้นแบบวทิยาการค านวณ 4 โปรแกรม
 - ระดับความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเคมี ระดับดี
ก่อนและหลังการอบรม
 - จ านวนชุดต้นแบบโครงงานวทิยาศาสตร์ 12 ชุด
 - จ านวนโครงงานวทิยาศาสตร์ STEM 10 โครงงาน
 - จ านวนนักเรียนในเครือข่ายทีเ่ข้าร่วมท า 30 คน
โครงงาน
 - ระดับความรู้และทักษะทางวทิยาศาสตร์ ระดับดี
และทางวสัดุก่อนและหลังการอบรม
 - จ านวนครูของสถานศึกษาในเครือขา่ยที่เขา้รับ 190 คน
การอบรมโครงการต่างๆ
 - จ านวนนักเรียนของสถานศึกษาในเครือข่าย 730 คน
และของ มจพ. ที่เขา้รับการอบรมโครงการต่างๆ
 - จ านวนผู้เขา้ร่วมประชมุเครือขา่ยความร่วมมอื 55 คน
ทางวชิาการด้านสะเต็มศึกษา คร้ังที ่3
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โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม
เปา้ประสงค์ที ่5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการเทิดพระเกียรติ รชักาลที ่10 ตัวชี้วดัโครงการ 10,000 กองกิจการนักศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ด้แสดงความ 80 คน
ธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการ 12 สิงหามหาราชินี ตัวชี้วดัโครงการ 10,000 กองกิจการนักศึกษา
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ด้แสดงความ 80 คน
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 48,000 กองกิจการนักศึกษา
 - จ านวนนักศึกษาทีป่ระกอบคุณงามความดี 20 คน

โครงการข่าวกิจการนักศึกษา มจพ. ตัวชี้วดัโครงการ 20,000 กองกิจการนักศึกษา
 - จ านวนคร้ังในการจัดท าข่าวกิจการนักศึกษา 2 คร้ัง
ในรอบปีงบประมาณ

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรปัชัน่สู่ ตัวชี้วดัโครงการ 10,000 กองกิจการนักศึกษา
บณัฑิตไทยไม่โกง  - จ านวนโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ 1,000 แผ่น

โครงการประกวดพานไหว้ครู ตัวชี้วดัโครงการ 49,200 กองกิจการนักศึกษา
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความต้ังใจ 50 คน
ทีจ่ะประดิษฐ์พาน
 - จ านวนพานทีส่่งเข้าประกวด 25 พาน

โครงการเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาบคุลากร ตัวชี้วดัโครงการ 500,000 ศูนย์ส่งเสรมิสวัสดกิาร

สกอ. ครั้งที ่38  - ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 90 และสิง่จูงใจ
แข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.
 - จ านวนเหรียญรางวลัทีไ่ด้รับ 20 เหรียญ



ประเด็นยุทธศาสตร/์ ค่าเปา้หมาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

เปา้ประสงค์/กลยุทธ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดโครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ (เงนิรายได้) ผู้รบัผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 97,457,500 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที ่5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการดว้ยรักและผูกพันแดผู้่เกษียณ มจพ. ตัวชี้วดัโครงการ 600,000 ศูนย์ส่งเสรมิสวัสดกิาร

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก  - จ านวนผู้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร 600 คน และสิง่จูงใจ
ธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เกษียณอายุ

 --- (ต่อ) ---  - ร้อยละของจ านวนบุคลากรเกษียณทีเ่ข้า ร้อยละ 80
ร่วมงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
เกษียณอายุต่อการจัดงาน

โครงการอ่ืนๆ ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการนิทรรศการฉลองครบรอบ 60 ป ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4,000,000



ส่วนที่ 3
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เปา้ประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วดั 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหาร กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและ โครงการจัดอบรม/สัมมนาบคุลากรของคณะ เงินรายได้ 300,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

จัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 1.1.2 ระดับความส าเร็จของกลไกและ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
การด าเนินการผลักดันใหเ้กิดระบบพัฒนาคุณภาพ  - จ านวนโครงการที่จัดอบรม 2 โครงการ
ตามวสัิยทัศน์ของมหาวทิยาลัย
ตัวชี้วดั 1.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการ โครงการติดตามผลการปฏบิตัิงานใหเ้ปน็ไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏบิัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ตามแผนปฏบิตัิงาน ประยุกต์
มหาวทิยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ

 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏบิัติงานตาม ร้อยละ 80
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะ

โครงการสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เงินรายได้ 450,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 80

โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน คณะเทคโนโลยี
ตามแผนปฏบิตัิการประจ าปี และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏบิัติงานตาม ร้อยละ 89
แผนปฏบิัติการ

โครงการสัมมนาคณะ เงินรายได้ 300,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ ระดับ 4
องค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล
 - ระดับความส าเร็จของกลไกและการด าเนินการ ระดับ 4
ผลักดันใหเ้กิดระบบพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทศัน์
ของคณะ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและ โครงการสัมมนาคณะ เงินรายได้ 248,000 คณะศิลปศาสตร์
กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส่งเสริมนโยบายการบริหารจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
องค์กร ประจ าปงีบประมาณ 2562 อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ ระดับ 3
องค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล
 - ระดับความส าเร็จของกลไกและการด าเนินการ ระดับ 3
ผลักดันใหเ้กิดระบบพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทศัน์
ของมหาวทิยาลัย
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏบิัติงานตาม ร้อยละ 85
แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัย

โครงการจัดท าแผนและตดิตามแผนปฏบิัตกิาร เงินรายได้ 262,900 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน ร้อยละ 84
 - จ านวนคร้ังของการติดตามผลการปฏบิัติงาน 2 คร้ัง
ตามแผน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เงินรายได้ 73,500 คณะอุตสาหกรรม
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ 3 หลักสูตร
 - จ านวนคร้ังของการประเมินระดับคณะ 1 คร้ัง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและ โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "การพัฒนา เงินรายได้ 20,000 คณะสถาปตัยกรรม
กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ทกัษะการตัดสินใจและแก้ไขปญัหาในการ และการออกแบบ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ"

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนา เงินรายได้ 400,000 คณะสถาปตัยกรรม
ทมีงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างานอย่างมี และการออกแบบ
ประสิทธิภาพ"
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจต่อการสัมมนา คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการสัมมนาบคุลากรของ TGGS เงินรายได้ 250,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ วิศวกรรมศาสตร์
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 นานาชาติสิรินธร

ไทย - เยอรมัน

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการ วิทยาลัย เงินรายได้ 150,000 วิทยาลัยนานาชาติ
นานาชาติ ประจ าปงีบประมาณ 2562
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน คณะพัฒนาธุรกิจ
ตามแผนปฏบิตัิการประจ าปี และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน ร้อยละ 90
 - จ านวนคร้ังของการติดตามการปฏบิัติงาน 2 คร้ัง
ตามแผนปฏบิัติการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและ โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า และอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล ตัวชี้วดัโครงการ บริการ

 --- (ต่อ) ---  - ร้อยละความส าเร็จของการปฏบิัติงาน ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ คณะบริหารธุรกิจ
เพ่ือใช้ในการบริหารงานและบรูณาการงาน และอุตสาหกรรม
ตา่งๆ ของภาควิชาฯ (ดา้นวิชาการ/ ดา้นวิจัย/ บริการ
ด้านบริการวิชาการ/ ด้านกิจการนักศึกษา)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนด้านที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบ อย่างน้อย 3 ด้าน
สารสนเทศของภาควชิาฯ)

โครงการก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน เงินรายได้ 45,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะฯ ในรูปแบบของคณะกรรมการฝ่าย และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการ 15 คร้ัง

กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจต่อการ คณะวิทยาศาสตร์
บริหารงานของผู้บริหารคณะ พลังงานและ
ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจในการบริหารงาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เงินรายได้ 35,000 คณะวิทยาศาสตร์
ระดับคณะ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนคร้ังที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ 1 คร้ัง
CUPT QA
 - ระดับคะแนนการประเมินโดยเฉล่ียตามเกณฑ์ ระดับ 3
CUPT QA

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและ โครงการสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ เงินรายได้ 700,000 คณะบริหารธุรกิจ
กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการซ้อมแผนปฏบิตัิการฉุกเฉินเมื่อเกิด เงินรายได้ 50,000 คณะบริหารธุรกิจ
อัคคีภยั
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริมการปฏบิตัิตามหลัก บณัฑิตวิทยาลัย
ธรรมาภบิาล
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเร่ืองการปฎบิัติตามหลักธรรมาภบิาล 3 เร่ือง
ที่บุคลากรน ามาถ่ายทอด

โครงการอบรมภาวะผู้น า เงินรายได้ 25,000 ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรมีการรับรู้ ร้อยละ 80

โครงการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพ เงินรายได้ 66,700 ส านักคอมพิวเตอร์
ภายในส านักคอมพิวเตอร์ฯ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนงานบริการที่ได้การรับรองคุณภาพ ≥ 6 งาน
ตามมาตรฐาน ISO 9001
 - ระดับคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินงาน > 4.00 คะแนน
ประกันคุณภาพภายใน

โครงการผู้บริหารพบบคุลากรส านักวิจัยฯ เงินรายได้ 40,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ในการเข้าร่วมโครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและ โครงการผู้บริหารพบบคุลากร เงินรายได้ 15,000 ส านักพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยีเพ่ือ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล  - จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ 2 องค์ความรู้ อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) ---
โครงการวิเคราะหแ์ละสรุปผลการปฏบิตัิงาน ส านักพัฒนา
ตามแผน เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏบิัติงาน ร้อยละ 89
ตามแผน
 - จ านวนการจัดท ารายงานแผนและผลการ 2 ชุด
ปฏบิัติงานตามแผน

โครงการประเมินผลการปฏบิตัิงานของ ส านักพัฒนา
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภบิาล เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียการประเมินผลการปฏบิัติงาน คะแนนเฉล่ีย 3.51
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่มีต่อการบริหารจัดการ

โครงการจัดท ารายงานประจ าปี เงินรายได้ 40,000 สถาบนันวัตกรรม
สถาบนันวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนการจัดท ารายงานประจ าปีของส่วนงาน 1 ฉบับ (150 เล่ม)
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏบิัติงาน ร้อยละ 89
ตามแผนกลยุทธก์ารพฒันาส่วนงาน

โครงการเสริมสร้างการใหบ้ริการอย่างยัง่ยืน เงินรายได้ 70,000 ส านักงานอธิการบดี
ตัวชี้วดัโครงการ (โดย : กองบริการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 การศึกษา)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและ โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม เงินรายได้ 75,000 ส านักงานอธิการบดี
กลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ภายในเชิงบรูณาการ "พ.ร.บ.วินัยการเงิน (โดย : หน่วยตรวจสอบ

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" ภายใต้ ภายใน ร่วมกับ
 --- (ต่อ) --- หลักธรรมาภบิาล กองบริหารและ

ตัวชี้วดัโครงการ จัดการทรัพยากร
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มนุษย)์
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ตัวชี้วดั 1.2.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบกลไก โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และ เงินรายได้ 420,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์
     1) สายวชิาการ ในการพฒันาบุคลากรและติดตามการด าเนินงาน ความก้าวหน้าของบคุลากร
     2) สายสนับสนุนวชิาการ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 1.2.2 บุคลากรท่ียืน่ขอก าหนดต าแหน่ง  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางวชิาการจากผู้ที่มีสิทธิ์    1) สายวชิาการ ร้อยละ 80
     1) สายวชิาการ    2) สายสนับสนุนวชิาการ ร้อยละ 80
     2) สายสนับสนุนวชิาการ  - จ านวนโครงการที่จัดอบรม 3 โครงการ
ตัวชี้วดั 1.2.3 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร โครงการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรของ เงินรายได้ 125,000 คณะครุศาสตร์
ตัวชี้วดั 1.2.4 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของ ส่วนงาน อุตสาหกรรม
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของ ตัวชี้วดัโครงการ
มหาวทิยาลัย  - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ตัวชี้วดั 1.2.5 จ านวนกิจกรรมต่อส่วนงาน    1) สายวชิาการ ร้อยละ 82
ที่ส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพนัธข์องบุคลากร    2) สายสนับสนุนวชิาการ ร้อยละ 82

 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร
ที่ได้รับการพฒันา
   1) สายวชิาการ คะแนนเฉล่ีย 3.75
   2) สายสนับสนุนวชิาการ คะแนนเฉล่ีย 3.75



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบกลไก โครงการจัดท าสรปุขอ้มลูการเขา้อบรมสัมมนา เงินรายได้ 8,000 คณะวิทยาศาสตร์
ในการพฒันาบุคลากรและติดตามการด าเนินงาน ของบคุลากรจ าแนกตามการใช้ประโยชน์ ประยุกต์
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนางาน

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิา/หัวข้อที่น าความรู้จากการ 5 หัวข้อ
อบรมมาพฒันา

โครงการส่งเสริมการขอต าแหน่งวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งทางวชิาการ 5 คน
เพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสรมิการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี
ของบคุลากร และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่ยืน่ขอ ร้อยละ 8
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจากผู้ที่มีสิทธิ์
ในรอบปี
 - จ านวนบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ยื่นขอ 1 คน
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจากผู้ที่มีสิทธิ์
ในรอบปี

โครงการประเมินความพึงพอใจของบคุลากร คณะเทคโนโลยี
ต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร

โครงการใหค้วามรู้เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง เงินรายได้ 7,000 คณะศิลปศาสตร์
วิชาการ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
 - จ านวนคู่ระหวา่งพี่เล้ียงและผู้ขอรับค าแนะน า 4 คู่

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบกลไก โครงการพัฒนาบคุลากร วทอ. เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ในการพฒันาบุคลากรและติดตามการด าเนินงาน ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา

 --- (ต่อ) ---    1) สายวชิาการ ร้อยละ 80
   2) สายสนับสนุนวชิาการ ร้อยละ 80
 - บุคลากรที่ยืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
จากผู้ที่มีสิทธิ์
   1) สายวชิาการ ร้อยละ 1
   2) สายสนับสนุนวชิาการ 2 คน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงาน เงินรายได้ 13,000 คณะอุตสาหกรรม
เช่น งานพัสดุ งานการเงิน และพัฒนา เกษตร
บคุลิกภาพ ฯลฯ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา ร้อยละ 78

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "ก.พ.อ.03 : เงินรายได้ 20,000 คณะสถาปตัยกรรม
ก้าวแรกสู่ต าแหน่งทางวิชาการ" และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80
 - ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80
ในการจัดท า ก.พ.อ. 03
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
การอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการเรื่อง "เทคนิค เงินรายได้ 23,000 คณะสถาปตัยกรรม
การเขียนรายงานการประชุมอย่างมี และการออกแบบ
ประสิทธิภาพ"
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบกลไก โครงการส่งเสริมการอบรมบคุลากรเพ่ือให้ เงินรายได้ 20,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
ในการพฒันาบุคลากรและติดตามการด าเนินงาน เกิดการพัฒนาตรงตามภาระงาน และอุตสาหกรรม
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เงินรายได้ 175,000 คณะบริหารธุรกิจ
ในการอบรมหรือเรียนรู้ ทั้งสายวิชาการและ และอุตสาหกรรม
สายสนับบสนุนวิชาการ บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 80

กิจกรรมมอบรางวัล : นักวิจัยดีเด่นและ เงินรายได้ 5,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ปฏบิตัิงานดีเด่น และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
กิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรเพ่ือขอก าหนด เงินรายได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
ต าแหน่งที่สูงขึ้น พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่เข้าร่วม ร้อยละ 70
โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
บคุลากรในคณะ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบกลไก โครงการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรใหศึ้กษา เงินรายได้ 100,000 คณะบริหารธุรกิจ
ในการพฒันาบุคลากรและติดตามการด าเนินงาน ระดับปริญญาเอก
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนของบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา 1 คน

โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับบคุลากร เงินรายได้ 20,000 คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการสนับสนุนใหบ้คุลากรเข้าสู่ต าแหน่ง เงินรายได้ 100,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ทางวิชาการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน

โครงการพัฒนาบคุลากร เงินรายได้ 570,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา ร้อยละ 80 สารสนเทศ

โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ใหกั้บบคุลากร เงินรายได้ 40,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ในส านักคอมพิวเตอร์ฯ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารและศึกษาดงูาน เงินรายได้ 130,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
"การพัฒนาบคุลากรในการท างานอย่างมี และพัฒนาสื่อ
ประสิทธิภาพ" อิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-เยอรมัน
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบกลไก โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏบิตัิการใหแ้ก่ เงินรายได้ 400,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ในการพฒันาบุคลากรและติดตามการด าเนินงาน บคุลากรของส านักวิจัยฯ และเทคโนโลยี
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ในการเข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาบคุลากร เงินรายได้ 73,000 ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยีเพ่ือ
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ 6 องค์ความรู้ อุตสาหกรรม
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม ร้อยละ 85

โครงการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและ เงินรายได้ 300,000 ส านักพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรในการบริหารงาน เทคนิคศึกษา
และการใหบ้ริการวิชาการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา 8 หลักสูตร 
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้ารับ คะแนนเฉล่ีย 3.51
การฝึกอบรม/สัมมนา
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา ร้อยละ 82

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เงินรายได้ 200,000 สถาบนันวัตกรรม
บคุลากร เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา ร้อยละ 90

โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการเรื่อง การใช้ เงินรายได้ 97,000 ส านักงานอธิการบดี
ระบบสารสนเทศของกระทรวงการคลัง (โดย : กองงานพัสด)ุ

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีระบบกลไก โครงการส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ เงินรายได้ 90,000 ส านักงานอธิการบดี
ในการพฒันาบุคลากรและติดตามการด าเนินงาน ของบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการระดับ (โดย : กองส่งเสริม
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ช านาญการ เรื่อง การวิเคราะหห์รือ วิชาการ)

 --- (ต่อ) --- สังเคราะหง์านเพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ

กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพฒันาประสิทธภิาพ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการ เงินรายได้ 300,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การให้บริการบุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบที่ได้รับการพฒันา 1 ระบบ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการ/ศึกษาดูงาน เงินรายได้ 2,260,000 คณะครุศาสตร์
ของบคุลากรเพ่ือพัฒนาบคุลากรในการ อุตสาหกรรม
ปฏบิตัิงาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่จัดสัมมนาและดูงาน 4 โครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 82
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75
ที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาบคุลากรคณะวิทยาศาสตร์ เงินรายได้ 111,700 คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการเพื่อพฒันาบุคลากร 2 โครงการ
 - ร้อยละของผลการประเมินความพงึพอใจ ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา ร้อยละ 85



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพฒันาประสิทธภิาพ โครงการส ารวจความพึงพอใจของบคุลากร คณะวิทยาศาสตร์
การให้บริการบุคลากร ที่มีต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประยุกต์

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร

โครงการประเมินความพึงพอใจของบคุลากร คณะเทคโนโลยี
และนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการใหบ้ริการ และการจัดการ
ของส่วนงาน อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่มีต่อกระบวนการให้บริการของส่วนงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่มีต่อกระบวนการให้บริการของส่วนงาน

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เงินรายได้ 80,500 คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาบคุลากร วทอ. เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
(ใช้โครงการร่วมกับกลยุทธท์ี่ 1.2.1) อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากรต่อ คะแนนเฉล่ีย 3.51
สภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนงาน

กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจการให้ คณะอุตสาหกรรม
บริการของส านักงานคณบดี เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.25

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพฒันาประสิทธภิาพ โครงการศึกษาดูงานเรื่อง "พัฒนาศักยภาพ เงินรายได้ 24,000 คณะสถาปตัยกรรม
การให้บริการบุคลากร ในการบริหารจัดการส านักงานในยุค 4.0" และการออกแบบ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ
 - เอกสารสรุปแนวปฏบิัติที่ดีจากการไปศึกษา 1 ชุด
ดูงาน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากร คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งทางวชิาการ 2 ราย

การประเมินความพึงพอใจของบคุลากร คณะบริหารธุรกิจ
ที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.90
ที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร

โครงการสัมมนาคณะ เงินรายได้ 600,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สิ่งแวดล้อม
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาบคุลากร เงินรายได้ 100,000 คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา  ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพฒันาประสิทธภิาพ โครงการรวบรวมข้อร้องเรียน ปญัหาที่เกิด บณัฑิตวิทยาลัย
การให้บริการบุคลากร จากการมารับบริการที่บณัฑิตวิทยาลัยและ

 --- (ต่อ) --- แนวทางแก้ไข
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเร่ืองร้องเรียน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ไม่เกิน 10 เร่ือง/

ปีการศึกษา

โครงการเผยแพร่สิทธิประโยชน์การเลื่อน ส านักหอสมุดกลาง
ระดับต าแหน่งของบคุลากร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรได้รับรู้ข้อมูล  ร้อยละ 80
 - จ านวนบุคลากรที่เล่ือนระดับต าแหน่งส าเร็จ 1 คน

โครงการจัดส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ ส านักพัฒนา
สัมมนา/ดูงานและลาศึกษาต่อ เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/ ร้อยละ 90
สัมมนาดูงาน และลาศึกษาต่อ

โครงการประเมินความพึงพอใจของบคุลากร สถาบนันวัตกรรม
ต่อการบริหารจัดการองค์กร เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร

โครงการประเมินการปฏบิตัิงานด้านพัสดุ ส านักงานอธิการบดี
และจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้รับบริการ (โดย : กองงานพัสด)ุ

ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพฒันาประสิทธภิาพ โครงการประเมนิความพึงพอใจการปฏบิัตงิาน ส านักงานอธิการบดี
การให้บริการบุคลากร ด้านการบริการจากผู้รับบริการ (โดย : กองบริการ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ การศึกษา)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

กลยุทธ ์1.2.3 พฒันาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าเพ่ือความสุข เงินรายได้ 1,200,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

บรรยากาศในการท างาน ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนห้องน้ าที่ปรับปรุงซ่อมแซมให้มี 9 ห้องใหญ่
สภาพที่ดีและใช้งานได้

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้าง เงินรายได้ 35,000 คณะครุศาสตร์
บรรยากาศในการท างาน (Big Cleaning Day) อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่จัด 1 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ

โครงการเพ่ิมความเร็วและสมรรถนะเครือข่าย เงินรายได้ 12,000 คณะวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี
ของบคุลากร สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมต่อส่วนงานที่ส่งเสริมสุขภาพ 1 กิจกรรม
หรือความสัมพนัธข์องบุคลากร

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์คณะศิลปศาสตร์ เงินรายได้ 20,000 คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนพื้นที่สีเขียว ไม่นอ้ยกวา่ 50 ตรม.

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.3 พฒันาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม วทอ. เงินรายได้ 500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
บรรยากาศในการท างาน ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากรต่อ คะแนนเฉล่ีย 3.51
สภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนงาน
 - จ านวนกิจกรรมต่อส่วนงานที่ส่งเสริมสุขภาพ 2 กิจกรรม
หรือความสัมพนัธข์องบุคลากร

โครงการ Big Cleaning Day เงินรายได้ 23,000 คณะสถาปตัยกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ และการออกแบบ
 - จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและ 100 คน
นักศึกษาของคณะที่เข้าร่วมโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการการคัดแยกขยะเพ่ือตอบสนอง เงินรายได้ 10,000 บณัฑิตวิทยาลัย
งานด้าน Green University วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ นานาชาติสิรินธร
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ไทย - เยอรมัน

โครงการกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สิ่งแวดล้อม

โครงการด าเนินงานกิจกรรม 5ส. เงินรายได้ 25,000 ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม

โครงการการปรับปรุงอาคารสถานที่และ เงินรายได้ 40,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

สภาพแวดล้อม (5 ส.) และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ในการเข้าร่วมโครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.3 พฒันาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง กิจกรรม 5ส. เงินรายได้ 42,000 ส านักพัฒนา
บรรยากาศในการท างาน ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพของบคุลากร สถาบนันวัตกรรม
ของส่วนงาน เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนกิจกรรมของส่วนงานที่ส่งเสริมสุขภาพ 2 กิจกรรม
ของบุคลากร

โครงการจัดกิจกรรม 5ส. และประกวด เงินรายได้ 126,750 ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานน่าอยู ่ส านักงานอธิการบดี (โดย : กองกิจการ
ตัวชี้วดัโครงการ นักศึกษา ร่วมกับ
 - ร้อยละของบุคลากรในส านักงานอธกิารบดี ร้อยละ 85 กองกลาง ร่วมกับ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5ส. กองอาคารฯ รว่มกับ

 - ร้อยละความพงึพอใจในภาพรวมของ ร้อยละ 85 กองส่งเสริมวิชาการ)

บุคลากรในส านักงานอธกิารบดีที่มีต่อความ
สะอาดหลังการจัดกิจกรรม
 - ร้อยละของหน่วยงานในส านักงานอธกิารบดี ร้อยละ 80
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เงินรายได้ 20,000 ส านักงานอธิการบดี
ตัวชี้วดัโครงการ (โดย : กองงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 วิทยาเขตปราจีนบรุ)ี

โครงการ

เปา้ประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้
ตัวชี้วดั 1.3.1 ระดับความส าเร็จในการพฒันา กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนใหบ้คุลากรน าประสบการณ์ โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เงินรายได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไป ใหบ้คุลากร
ตัวชี้วดั 1.3.2 ร้อยละของส่วนงานที่ได้น า ประยุกต์ใช้กับการปฏบิัติงานจริง ตัวชี้วดัโครงการ
กระบวนการจัดการความรู้มาพฒันางาน  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน
ตัวชี้วดั 1.3.3 ระดับความส าเร็จของการจัดการ  - จ านวนกิจกรรม/หัวข้อที่จัดอบรม 2 เร่ือง
ความรู้ขององค์กร

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนใหบ้คุลากรน าประสบการณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการน า เงินรายได้ 15,000 คณะครุศาสตร์
และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไป ประสบการณ์และความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ อุตสาหกรรม
ประยุกต์ใช้กับการปฏบิัติงานจริง การปฏบิตัิงานภายในหน่วยงาน

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหัวข้อการจัดการความรู้ 2 เร่ือง
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ (5) 4
ของส่วนงาน

โครงการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนางาน เงินรายได้ 100,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ระดับความส าเร็จของการจัดการ ระดับ 6
ความรู้ขององค์กร

โครงการสนับสนุนบคุลากรเข้าร่วมกิจกรรม คณะเทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนความรู้/หัวข้อการจัดการความรู้ 2 เร่ือง/หัวข้อ
ที่ส่วนงานน ามาพฒันางานในรอบปี

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาควิชา เงินรายได้ 5,000 คณะเทคโนโลยี
ส านักงานคณบดีและคณะ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จในการพฒันาให้เป็นองค์กร ระดับ 4
แห่งการเรียนรู้
 - ร้อยละของส่วนงานที่ได้น ากระบวนการ ร้อยละ 75
จัดการความรู้มาพฒันางาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนใหบ้คุลากรน าประสบการณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยน เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไป ประสบการณ์ในการท างาน อุตสาหกรรม
ประยุกต์ใช้กับการปฏบิัติงานจริง ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - ระดับความส าเร็จในการพฒันาส่วนงาน ระดับ 3
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหาร คณะอุตสาหกรรม
จดัการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจยั เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2 ประเด็น

โครงการจัดการความรู้ส าหรับบคุลากรและ เงินรายได้ 10,000 บณัฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาในด้านต่างๆ วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ นานาชาติสิรินธร
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 ไทย - เยอรมัน
(อาจารย,์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เงินรายได้ 10,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - จ านวนกิจกรรม/หัวข้อที่มีการแลกเปล่ียน 2 กิจกรรม/หัวข้อ
เรียนรู้
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เงินรายได้ 40,000 คณะบริหารธุรกิจ
เรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนางาน และอุตสาหกรรม
ของบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน บริการ
วิชาการภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ 70
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลัย

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนใหบ้คุลากรน าประสบการณ์ โครงการส่งเสริมการบริหารแนวทางการ เงินรายได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไป ท างานภายในองค์กร และเทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้กับการปฏบิัติงานจริง ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนคร้ังการจัดองค์ความรู้ 5 คร้ัง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เงินรายได้ 30,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ใช้ในการแลกเปล่ียน 2 องค์ความรู้ สิ่งแวดล้อม
เรียนรู้

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ เงินรายได้ 10,000 คณะบริหารธุรกิจ
ใช้ Google Apps กับการท างาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการจัดการความรู้ส านักหอสมุดกลาง (KM) เงินรายได้ 35,000 ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทเรียนประเด็นเดียว (OPL) 8 เร่ือง
 - จ านวนความรู้ที่สามารถน ามาปฏบิัติงานจริง 1 เร่ือง

โครงการจัดการความรู้ (KM) ของส านัก เงินรายได้ 50,000 ส านักคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ฯ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนความรู้หรือหัวข้อการจัดการความรู้ 2 เร่ือง
ที่น ามาพฒันางาน
 - ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 4 ระดับ
ขององค์กร

โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เงินรายได้ 40,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ของบคุลากรส านักวิจัยฯ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่มีการน าความรู้จาก ร้อยละ 60
การจัดการความรู้มาพฒันางาน



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนใหบ้คุลากรน าประสบการณ์ โครงการสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน ส านักพัฒนา
และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไป จากการเขียน OPL เทคนิคศึกษา
ประยุกต์ใช้กับการปฏบิัติงานจริง ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนเร่ืองในการเขียน OPL 8 เร่ือง
 - จ านวนความรู้หรือหัวข้อการจัดการความรู้ 1 เร่ือง 
ที่ส่วนงานน ามาพฒันา
 - ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ 4

โครงการจัดการความรู้ของสถาบนันวัตกรรม เงินรายได้ 15,000 สถาบนันวัตกรรม
เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนเร่ืองของส่วนงานที่ได้น ากระบวนการ 1 หัวข้อ/เร่ือง
จัดการความรู้มาพฒันางาน
 - ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ 4
ของส่วนงาน

กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปล่ียน โครงการส่งบคุลากรเข้าร่วมการสร้างและ คณะวิทยาศาสตร์
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน ประยุกต์

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม 5 คน

โครงการ "FITM GIVE & GET" คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ และการจัดการ
 - จ านวนเร่ืองที่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 5 เร่ือง อุตสาหกรรม
"FITM GIVE & GET"

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เงินรายได้ 15,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ 6
ขององค์การ (CUPT QA)

ใช้งบประมาณร่วมกับ
โครงการ 5ส. ของส่วนงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปล่ียน โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้าน เงินรายได้ 7,000 คณะศิลปศาสตร์
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน การเรียนการสอน ประยุกต์

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ
 - ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 8 คะแนน
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ เงินรายได้ 7,400 คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง ระบบเบกิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา ประยุกต์
พยาบาล
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ
 - ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 8 คะแนน
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

โครงการสนับสนุนบคุลากรสายวิชาการและ คณะบริหารธุรกิจ
สายสนับสนุนวิชาการที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และอุตสาหกรรม
เรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนๆ น าความรู้ที่ได้มา บริการ
พัฒนางาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานที่พัฒนาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2 งาน
องค์ความรู้

โครงการ SciEE Sharing Day เงินรายได้ 8,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 สิ่งแวดล้อม
แลกเปล่ียนเรียนรู้

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปล่ียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) เงินรายได้ 4,000 บณัฑิตวิทยาลัย
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนองค์ความรู้ที่บคุลากรน ามาแลกเปล่ียน 4 เร่ือง
เรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา
 - จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม

เปา้ประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั 1.4.1 จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่าน กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่ือออนไลน์ในทุกช่องทางของมหาวทิยาลัย อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 1.4.2 จ านวนเร่ืองที่ส่ือภายนอกน าข้อมูล ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ
ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชน  - จ านวนช่องทางที่น าเสนอข้อมูล/หรือ 3 ช่องทาง

จ านวนผู้เข้าชม /1,000 view

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อ คณะวิทยาศาสตร์
ออนไลน์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของผู้เข้าชม/ติดตามส่ือออนไลน์ ร้อยละ 10
ของคณะที่เพิ่มขึ้น

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ และการจัดการ
 - จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ 50,000 คน อุตสาหกรรม
ในทุกช่องทางของส่วนงาน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ เงินรายได้ 100,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนผู้สมัครรวมกันทุกหลักสูตร 50 คน
 - จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ 100 คน
ในทุกช่องทางของคณะ

ใช้งบประมาณร่วมกับ
โครงการ 5ส. ของส่วนงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ OPEN HOUSE เงินรายได้ 7,000 คณะศิลปศาสตร์
อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาพลักษณ์องค์กร อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ 1,000 คน
ในทุกช่องทางของส่วนงาน
 - จ านวนคร้ังที่ส่ือภายนอกน าข้อมูลข่าวสาร 10 คร้ัง
ที่ดีของส่วนงานเผยแพร่สู่สาธารณชน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ เงินรายได้ 85,000 คณะสถาปตัยกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ และการออกแบบ
คณะสถาปตัยกรรมฯ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการประชาสัมพนัธ์ 3 แห่ง
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการประชาสัมพันธ์และ TGGS Open เงินรายได้ 60,000 บณัฑิตวิทยาลัย
house &  Summer camp วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ นานาชาติสิรินธร
 - จ านวนบุคลากร นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 80 คน ไทย - เยอรมัน

โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซด์ของคณะ เงินรายได้ 150,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - จ านวนระบบที่ถูกใช้งาน 1 ระบบ สิ่งแวดล้อม



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ คณะบริหารธุรกิจ
อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร ตัวชี้วดัโครงการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าใช้งาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

 --- (ต่อ) --- ระบบ

โครงการ What's new in the Library? ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 4 ช่องทาง
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่าน เงินรายได้ 35,500 ส านักหอสมุดกลาง
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการประชาสัมพันธ์การใหบ้ริการวิชาการ เงินรายได้ 150,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ของส านักคอมพิวเตอร์ฯ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับข่าวสาร คะแนนเฉล่ีย 3.51
จากทุกช่องทาง
 - จ านวนช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ ไม่น้อยกวา่

5 ช่องทาง

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกลักษณ์ เงินรายได้ 200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ของหน่วยงาน และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานที่ได้รับการประชาสัมพนัธ์ 10 งาน
 - จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ 200 คน
ของส านักวจิัยฯ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน เงินรายได้ 36,400 ส านักพัฒนา
อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร และกิจกรรมส านัก เทคนิคศึกษา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนการจัดท าจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ 4 ฉบับ
 - จ านวนเร่ืองที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์หน่วยงาน 24 เร่ือง

กลยุทธ ์1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ โครงการนายช่างสัญจร เงินรายได้ 90,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์กรผ่านการท ากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความส าเร็จของงานที่ก าหนด ร้อยละ 90
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ
 - จ านวนหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม 1 หน่วยงาน

โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
องค์กรสู่สาธารณชน ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม/ผลงาน ที่ได้รับการเผยแพร่ 5 เร่ือง
สู่สาธารณชนโดยส่ือภายนอก

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม เงินแผ่นดิน 80,500 คณะสถาปตัยกรรม
หตัถกรรมในกลุ่มภาคกลาง และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ
 - จ านวนคร้ังในการเผยแพร่สู่สาธารณชน 1 คร้ัง

โครงการปฏบิตัิการปรับปรุงและออกแบบ เงินแผ่นดิน 100,000 คณะสถาปตัยกรรม
ภมูิทศัน์วัดมัชฌนัติการาม (วัดน้อย) จาก และการออกแบบ
ผลงานการประกวดของนักศึกษาใน ระยะที่ 3
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่เข้าร่วมโครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ กิจกรรมการใหบ้ริการวิชาการด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์
องค์กรผ่านการท ากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พลังงานและ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนคร้ังในการให้บริการวชิาการแก่ชุมชน 5 คร้ัง

โครงการพัฒนาหอ้งสมุดแก่ชุมชน เงินรายได้ 80,000 ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของโรงเรียน คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่เข้าร่วมโครงการ

กลยุทธ ์1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เงินรายได้ 10,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพนัธท์ั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนที่ประชาสัมพนัธห์ลักสูตร 5 โรงเรียน

โครงการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ/ คณะเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนสถานประกอบการที่ส่วนงานออกพื้นที่ 3 แห่ง
ประชาสัมพนัธ์

โครงการนิทรรศการภายใต้เครือข่ายความ เงินรายได้ 379,500 คณะสถาปตัยกรรม
ร่วมมือ Kmutnb 2019 และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่เข้าร่วมแสดง 180 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจในการเข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
ชมนิทรรศการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 -  จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธ์ 2 คร้ัง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย กิจกรรมการส่งบคุลากรเข้าร่วมโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพนัธท์ั้งภายในและภายนอกองค์กร ประชาสัมพันธ์ของ มจพ. พลังงานและ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 1 คน

เปา้ประสงค์ที่ 1.5 เปน็มหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วดั 1.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศ กลยุทธ ์1.5.1 พฒันาระบบสารสนเทศของ โครงการพัฒนาการท างานโดยใช้สารสนเทศ เงินรายได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มหาวทิยาลัยน าไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ มหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ ตัวชี้วดัโครงการ
ร่วมกันเพิ่มขึ้น ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย  - จ านวนคร้ังในการอบรมพฒันาบุคลากร 2 คร้ัง

ด้านสารสนเทศ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เงินรายได้ 80,000 คณะครุศาสตร์
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2 ระบบ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เงินรายได้ 430,000 คณะวิทยาศาสตร์
บริหาร ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่น าไปบูรณาการ 3 ระบบ
และใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เงินรายได้ 1,500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารและเว็บไซต์ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่ส่วนงานน าไป 1 ระบบ
บูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.5 เปน็มหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
กลยุทธ ์1.5.1 พฒันาระบบสารสนเทศของ โครงการอบรม "Big Data กับการจัดท า เงินรายได้ 20,000 คณะสถาปตัยกรรม
มหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ" และการออกแบบ
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
อบรม

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เงินรายได้ 30,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 1 ระบบ
   
โครงการจัดท าปฎทินิออนไลน์ เงินรายได้ 5,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในคณะ เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
เบื้องต้น พลังงานและ
ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
 - เนื้อที่ใช้งานของระบบส ารองข้อมูล 7.6 TB

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เงินรายได้ 1,000,000 บณัฑิตวิทยาลัย
บริหารจัดการงานบณัฑิตศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่พฒันาเพื่อบริหาร 2 ระบบ
จัดการงานบัณฑิตศึกษา

โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง เงินรายได้ 15,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนกลุ่มข้อมูลกลาง 1 กลุ่มข้อมูล สารสนเทศ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.5 เปน็มหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
กลยุทธ ์1.5.1 พฒันาระบบสารสนเทศของ โครงการพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายส านัก เงินแผ่นดิน 10,000 ส านักพัฒนา
มหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ ใหท้นัสมัย เทคนิคศึกษา
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนคร้ังในการปรับปรุงเวบ็ไซต์หลัก 4 คร้ัง
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51
   
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ส านักพัฒนา
เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (MIS) เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังในการปรับปรุงฐานข้อมูล 4 คร้ัง
 - จ านวนคู่มือการใช้ฐานข้อมูล MIS ที่มีการ 1 เล่ม
ปรับปรุง
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51
 - จ านวนคร้ังการปรับปรุงฐานข้อมูลครุภณัฑ์ 1 คร้ัง

โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการเรื่อง การใช้งาน เงินรายได้ 20,000 ส านักงานอธิการบดี
ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (โดย : กองส่งเสริม
(E-Meeting) ระยะที่ 1 วิชาการ)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ
 - จ านวนกระดาษที่ลดลงจากเดิมจากการ > 100 แผ่น
น าระบบมาใช้ในการบริหารจัดการการประชุม

โครงการปรับปรุงระบบบริหารลูกหน้ีเงินยืม เงินรายได้ 100,000 ส านักงานอธิการบดี
ตัวชี้วดัโครงการ (โดย : กองส่งเสริม
 - ร้อยละความส าเร็จของระบบ ร้อยละ 100 วิชาการ)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ คะแนนเฉล่ีย 3.75

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.6 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การจัดการอย่างยัง่ยืน
ตัวชี้วดั 1.6.1 ระดับผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงาน กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ โครงการจัดการพลังงานอัจฉริยะต้นแบบ งบประมาณ 9,210,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามเกณฑ์มหาวทิยาลัยสีเขียว โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น ส าหรับ Industry 4.0 แหล่งอืน่
ตัวชี้วดั 1.6.2 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ มหาวทิยาลัยยัง่ยืน ตัวชี้วดัโครงการ (วช.)
งานวจิัย/นวตักรรม ที่ส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัย  - การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้พลังงานตาม Certified
ยัง่ยืน มาตรฐานและหลักเกณฑ์การประเมิน LEED 26-32 คะแนน
ตัวชี้วดั 1.6.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ Certification
ที่ให้นักเรียน/นักศึกษาหรือชุมชน มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรมสีเขยีวของส่วนงาน เงินรายได้ 50,000 คณะครุศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนโครงการ 1 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว คณะวิทยาศาสตร์
ในหน่วยงาน ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียว 1 กิจกรรม

โครงการส่งเสริมใหบ้คุลากรท าวิจัยเพ่ือการ คณะวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานตีพมิพท์ี่ส่งเสริมวฒันธรรม 3 ผลงาน
สีเขียว

โครงการสนับสนุนบคุลากร/นักศึกษา คณะเทคโนโลยี
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเปน็มหาวิทยาลัย และการจัดการ
ยัง่ยืน อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ 2 โครงการ/
 - จ านวนโครงการที่ด าเนินการในรอบปี กิจกรรม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.6 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การจัดการอย่างยัง่ยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ โครงการ Green Office เงินรายได้ 35,000 คณะเทคโนโลยี
โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
มหาวทิยาลัยยัง่ยืน  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรม 1 โครงการ/กิจกรรม

 --- (ต่อ) --- สีเขียว
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวจิัย/ 1 ผลงาน
นวตักรรม ที่ส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน

โครงการคัดแยกขยะ เงินรายได้ 4,000 คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - จุดคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น 2 จุด

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว CIT เงินรายได้ 500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - ระดับผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
มหาวทิยาลัยสีเขียว
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวจิัย/ 3 กิจกรรม
นวตักรรม ที่ส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้นักเรียน/ 3 กิจกรรม
นักศึกษาหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยัง่ยืน เงินรายได้ 6,000 คณะอุตสาหกรรม
เช่น Big Cleaning Day, วันพัฒนาคณะ เกษตร
ประจ าป,ี กิจกรรมลดใช้กระดาษ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 2 กิจกรรม

 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.6 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การจัดการอย่างยัง่ยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ โครงการส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรอบ เงินรายได้ 60,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น อาคารปฏบิตัิการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลัยยัง่ยืน และเทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กิจกรรมการใช้กล่องโฟมใส่อาหารและพลาสติก คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทใช้ครั้งเดียวของกิจการนักศึกษา พลังงานและ
ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนกิจกรรมที่ลดปริมาณการใช้กล่องโฟม 2 กิจกรรม
ใส่อาหารและพลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียว

โครงการประหยัดพลังงานภายในอาคารเรียน เงินรายได้ 200,000 คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของค่าใช้ไฟฟา้ที่ลดลง ร้อยละ 5

โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) เงินรายได้ 5,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของโครงการส านักงาน ระดับ 4
สีเขียว

โครงการส านักหอสมุดกลางสีเขียว เงินรายได้ 35,000 ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียว 3 กิจกรรม

โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส. เงินรายได้ 50,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วม ร้อยละ 80 สารสนเทศ
โครงการ

(ใช้งบประมาณร่วมกับ
โครงการในกลยุทธท์ี่ 1.6.2)

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.6 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การจัดการอย่างยัง่ยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน เงินรายได้ 50,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น ด้าน Green University และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลัยยัง่ยืน ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - ระดับผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 4
มหาวทิยาลัยสีเขียว
 - จ านวนกจิกรรมที่ส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัย 2 กิจกรรม
ยัง่ยืน

กิจกรรมถุงผ้าใหย้ืม ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา
 - จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม

กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมใหม้ีแนวทางการจดัการพลังงาน โครงการปรับปรุงตู้จ่ายไฟฟ้า MDB เงินรายได้ 5,200,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

และส่ิงแวดล้อม ในการเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน (Main Distribution Board) (เหลือจ่าย)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบติดตามการใช้พลังงาน 6 จุดใหญ่

โครงการส่งเสริมและจัดการพลังงานและ เงินรายได้ 50,000 คณะครุศาสตร์
สิ่งแวดล้อมของส่วนงาน อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการ 1 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการส่งเสริมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวจิัย/ 2 โครงการ
นวตักรรม ที่ส่งเสริมการจัดการพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมในการเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.6 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การจัดการอย่างยัง่ยืน (ต่อ)
กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมใหม้ีแนวทางการจดัการพลังงาน โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ คณะเทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม ในการเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - รูปแบบ/วธิกีารของส่วนงาน เพื่อลดการใช้ 3 รูปแบบ/
ทรัพยากรส้ินเปลือง วธิกีาร

โครงการ Big Cleaning (5ส.) เงินรายได้ 15,000 คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการลดพลังงาน (บนัไดแคลอรี)่ เงินรายได้ 30,000 คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการ Recycle for Environment เงินรายได้ 31,100 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 440 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการก ากับดูแลและติดตามผลการ เงินรายได้ 60,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด าเนินงานในแนวทางของ UI Green Faculty และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.6 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การจัดการอย่างยัง่ยืน (ต่อ)
กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมใหม้ีแนวทางการจดัการพลังงาน กิจกรรมการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์
และส่ิงแวดล้อม ในการเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน จาก Solar Rooftop พลังงานและ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
 - ปริมาณการชดเชยการซ้ือไฟฟา้จากการไฟฟา้ ร้อยละ 15
ส่วนภมูิภาค (ต่อเดือน)

โครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและ เงินรายได้ 50,000 สถาบนันวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ 1 โครงการ

กลยุทธ ์1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหารความเส่ียง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เงินรายได้ 30,000 คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อการพฒันามหาวทิยาลัยอย่างยัง่ยืน ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์

 - จ านวนโครงการที่น ามาบริหารความเส่ียง 3 โครงการ
 - ร้อยละความส าเร็จของโครงการบริหาร ร้อยละ 85
ความเส่ียง

โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต เงินรายได้ 45,000 คณะศิลปศาสตร์
และทรัพย์สินด้านอัคคีภยั ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการบริหารความเสี่ยง วทอ. เงินรายได้ 10,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวจิัย/ 1 กิจกรรม
นวตักรรม ที่ส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัยยัง่ยืน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 1.6 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การจัดการอย่างยัง่ยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหารความเส่ียง โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกใน เงินรายได้ 40,000 คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อการพฒันามหาวทิยาลัยอย่างยัง่ยืน โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พลังงานและ

 --- (ต่อ) --- "SciEE Road Show" สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการบริหารความเสี่ยง ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา
 - จ านวนการจัดท ารายงานแผนและผลการ 2 ชุด
ด าเนินงาน 

กลยุทธ ์1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เฉพาะด้านมหาวทิยาลัยยัง่ยืน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค์
เปา้ประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม
ตัวชี้วดั 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนด กลยุทธ ์2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่มุ่งเน้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและจุดเด่นเฉพาะ ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการ ผลลัพธ์
ที่มีกระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ ก าหนดความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถ ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 2.1.2 จ านวนหลักสูตรท่ีได้ยืน่ขอรับ แสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการ  - จ านวนหลักสูตรที่เข้าโครงการ 30 หลักสูตร
การรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วดั 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท า ในระดับนานาชาติ โครงการเตรียมหลักสูตรส าหรับ ABET คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภายใน 1 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 2.1.4 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของ  - จ านวนหลักสูตรที่เข้าโครงการ 2 หลักสูตร
ผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วดั 2.1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของบัณฑิต โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ เงินรายได้ 60,000 คณะครุศาสตร์
จบใหม่เทียบกับฐานเงินเดือน ก.พ. สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั 2.1.6 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท า ตัวชี้วดัโครงการ
ในองค์กรระดับนานาชาติท้ังในประเทศและ  - จ านวนหลักสูตรที่มีการก าหนดผลการเรียนรู้ 1 หลักสูตร
ต่างประเทศ ที่คาดหวงั
ตัวชี้วดั 2.1.7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการ โครงการการจัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดั 2.1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่ขอรับ (ELOs) ของหลักสูตรใหม่ ประยุกต์
การประเมินเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ ตัวชี้วดัโครงการ
CUPT QA  - จ านวนหลักสูตรที่มี ELOs 3 หลักสูตร
ตัวชี้วดั 2.1.9 จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ
ลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน โครงการจัดเวท/ีนิทรรศการเพ่ือการแสดง เงินรายได้ 39,600 คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานของนักศึกษา ประยุกต์

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่จัดเพื่อการแสดงผลงาน 3 กิจกรรม
ของนักศึกษา
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมงาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน โครงการพัฒนาหลักสูตรของส่วนงาน คณะเทคโนโลยี
ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการ ตัวชี้วดัโครงการ และการจัดการ
ก าหนดความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถ  - ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนดผลการ ร้อยละ 80 อุตสาหกรรม
แสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการ เรียนรู้ที่คาดหวงัและจุดเด่นเฉพาะต่อจ านวน
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและเป็นที่ยอมรับ หลักสูตรที่เปิดการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561
ในระดับนานาชาติ (1+2/2561 ไม่นับซ้ า)

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนหลักสูตรทีข่อรับการประเมินเต็มรูปแบบ 2 หลักสูตร
ตามระบบการประเมินของ CUPT QA

โครงการจัดท าหลักสูตรใหม่และปรับปรุง เงินรายได้ 115,000 คณะเทคโนโลยี
หลักสูตรของคณะ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนดผล ร้อยละ 100
การเรียนรู้ที่คาดหวงัและจุดเด่นเฉพาะ

โครงการส ารวจภาวะการไดง้านท าของบัณฑิต เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 81

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนมหาวทิยาลัยที่มีการแลกเปล่ียน 1 มหาวทิยาลัย
นักศึกษา

โครงการทบทวนความรู้เตรียมสอบใบอนุญาต เงินรายได้ 84,000 คณะสถาปตัยกรรม
ประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรม และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 120 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน โครงการทบทวนผลสัมฤทธิก์ารเรียนการสอน เงินรายได้ 109,000 คณะสถาปตัยกรรม
ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการ หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบภายใน และการออกแบบ
ก าหนดความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถ ตัวชี้วดัโครงการ
แสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการ  - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและเป็นที่ยอมรับ  - ร้อยละความเข้าใจของอาจารย์ที่มีต่อการ ร้อยละ 80
ในระดับนานาชาติ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์

 --- (ต่อ) ---
โครงการค่ายวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า เงินรายได้ 30,000 บณัฑิตวิทยาลัย
และระบบซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ นานาชาติสิรินธร
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ 20 คน ไทย - เยอรมัน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการใหท้นุการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ เงินรายได้ 600,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ให้ทุนการศึกษา 3 คน

โครงการจัดท าหลักสูตรที่มีการก าหนดผล คณะบริหารธุรกิจ
การเรยีนรูท้ี่คาดหวังและจุดเดน่เฉพาะหลักสูตร และอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐานของหลักสูตร บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนดผล ร้อยละ 100
การเรียนรู้ที่คาดหวงั

โครงการส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตและ คณะบริหารธุรกิจ
การประกอบอาชีพ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน โครงการรับฟังความคิดเหน็จากภาค เงินรายได้ 25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการ อุตสาหกรรมและติดตามผลสะทอ้นของ และเทคโนโลยี
ก าหนดความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
แสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการ ตัวชี้วดัโครงการ
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและเป็นที่ยอมรับ  - จ านวนบริษทั/หน่วยงานที่เข้าร่วมรับฟงั 10 บริษทั
ในระดับนานาชาติ  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนนเฉล่ีย 3.51

 --- (ต่อ) ---
กิจกรรมการก าหนดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง ELO คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดักิจกรรม พลังงานและ
 - ร้อยละของหลักสูตรที่ท า ELO ร้อยละ 100 สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ ์2.1.2 พฒันาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุน โครงการเสริมทกัษะเพ่ือการท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนและการอ านวยความสะดวก ในศตวรรษที่ 21
ในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ ตัวชี้วดัโครงการ

 - จ านวนโครงการ/วชิาที่เสริมทักษะ 1 โครงการ

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิตัิการ/หอ้งเรียน เงินรายได้ 2,500,000 คณะครุศาสตร์
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อุตสาหกรรม
อย่างมีมาตรฐาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนห้องปฏบิัติการ/ห้องเรียน 1 ห้อง

โครงการจัดบรรยายพิเศษ/การเชญิวิทยากร เงินรายได้ 39,600 คณะวิทยาศาสตร์

จากภาคอุตสาหกรรม ประยุกต์

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหัวข้อที่ได้รับประสบการณ์ตรงจาก 3 หัวข้อ
ผู้มีประสบการณ์ตรงตามวชิาชีพ/สาขาวชิา
ที่เกี่ยวข้อง
 - จ านวนรายวชิาที่มีผู้ประกอบการเป็น 10 รายวชิา
ผู้สอนร่วม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.2 พฒันาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุน โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการน าเสนอ เงินรายได้ 75,000 คณะวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนและการอ านวยความสะดวก ผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประยุกต์
ในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ ในระดับชาติและระดับสากล

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานวจิัยของนักศึกษาที่ได้รับการ 10 เร่ือง
เผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดับชาติ
หรือระดับสากล

กิจกรรมการติดตามผลหลังส าเร็จการศึกษา เงินรายได้ 10,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดักิจกรรม สารสนเทศ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนนเฉล่ีย 3.81
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าสอดคล้องกับ ร้อยละ 62
วตัถุประสงค์ของหลักสูตร ภายใน 1 ปี
 - จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ 1 หลักสูตร
ลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปน็ เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ  0.5
หรือเป็นเจ้าของกิจการ

โครงการสอนเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนรายวชิาที่มีการสอนเสริมทักษะ 1 รายวชิา
ภาษาอังกฤษ

โครงการทศันศึกษาด้านกระบวนการผลิต เงินรายได้ 25,000 คณะสถาปตัยกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมเซรามิกส์ และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.2 พฒันาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุน โครงการระบบฐานขอ้มลูสหกิจศึกษาของคณะ เงินรายได้ 35,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนและการอ านวยความสะดวก ระยะที่ 2 และเทคโนโลยี
ในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนระบบฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล

โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการส่งเสริม เงินรายได้ 120,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนการสอน และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าใช้งาน ร้อยละ 10

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

กลยุทธ ์2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา โครงการสนับสนุนใหนั้กศึกษาปฏบิตัิงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปฏบิติังานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ สหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ ประยุกต์

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษาที่ไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 6 คน
กับหน่วยงานระดับนานาชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เงินรายได้ 150,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ 2 หลักสูตร
ลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏบิตัิการ เงินรายได้ 420,000 คณะสถาปตัยกรรม
ในกลุ่มประเทศ AEC และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่เข้าร่วมแสดง 14 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแสดง คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เงินรายได้ 52,800 คณะสถาปตัยกรรม
ปฏบิติังานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ ตัวชี้วดัโครงการ และการออกแบบ

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของสถาน คะแนนเฉล่ีย 3.51
ประกอบการ
 - จ านวนเล่มเอกสารข้อคิดเห็นของสถาน 1 เล่ม
ประกอบการ

โครงการสหกิจศึกษา เงินรายได้ 100,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษา 1 คน
ณ ต่างประเทศ

กิจกรรมสนับสนุนใหนั้กศึกษาเข้าร่วม คณะวิทยาศาสตร์
โครงการสหกิจศึกษา พลังงานและ
ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนสถานประกอบการระดับนานาชาติ 1 แห่ง
ที่รับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

เปา้ประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)
ตัวชี้วดั 2.2.1 จ านวนหลักสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอน กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายหลักสูตรมาเรียน ที่เน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ ตามแนวทาง แบบบรูณาการ
ร่วมกัน การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 2.2.2 จ านวนรายวชิาที่มีผู้สอนร่วมจาก (KMUTNB Characters : work bench, standard  - จ านวนโครงการหรือจ านวนรายวชิาใน 3 รายวชิา
สถานประกอบการ codes of practice, and learn via real case หลักสูตรที่สอนแบบบูรณาการ
ตัวชี้วดั 2.2.3 อัตราส่วนบุคลากรสายวชิาการ studies)
ที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงตามวชิาชีพ โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งปฏบิตัิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต่อจ านวนนักศึกษา ใหเ้หมาะสมกับสภาพการเรียนปจัจุบนั
ตัวชี้วดั 2.2.4 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจที่มีต่อ ตัวชี้วดัโครงการ
ครุภณัฑ์และส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการ  - จ านวนห้องเรียนหรือห้องปฏบิัติการ 1 ห้อง
จัดการเรียนการสอนตามเป้าประสงค์ ที่ได้รับการปรับปรุง
     1) นักศึกษา
     2) ผู้สอน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพของนักศึกษา เงินรายได้ 205,000 คณะครุศาสตร์
ที่เน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ ตามแนวทาง เพ่ือเน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ อุตสาหกรรม
การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) และถ่ายทอดเปน็
(KMUTNB Characters : work bench, standard ตัวชี้วดัโครงการ
codes of practice, and learn via real case  - จ านวนกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวชิาชีพ 4 กิจกรรม/
studies) โครงการ

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือผลิตบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
ตามความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม ประยุกต์
(Data Science)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิาต่อหลักสูตรที่มีผู้สอนร่วม 1 รายวชิา
จากภาคประกอบการ
 - ร้อยละความพงึพอใจของนักศึกษาและผู้สอน ร้อยละ 75
ที่มีต่อครุภณัฑ์และส่ิงอ านวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามเป้าประสงค์

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมเวทปีระจ า คณะเทคโนโลยี
เพ่ือส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงาน และการจัดการ
ทางวิชาการ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมเวทีประจ าเพื่อส่ง 4 คร้ัง/เวที
นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวชิาการ
(ภาควชิาละ 1 เวที)

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนา คณะเทคโนโลยี
บณัฑิตคิดเปน็ท าเปน็ตามแนวทาง KMUTNB และการจัดการ
(ไทย - เยอรมัน) อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนที่มี 3 รายวชิา
นักศึกษาจากหลากหลายหลักสูตรมาเรียนร่วมกนั
ในรอบปีการศึกษา 2561 (1+2/2561 ไม่นับซ้ า)

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โครงการศึกษาดงูานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินรายได้ 10,000 คณะเทคโนโลยี
ที่เน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ ตามแนวทาง ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
(KMUTNB Characters : work bench, standard โครงการ
codes of practice, and learn via real case
studies) โครงการอบรม Agile Software งบประมาณ 10,000 คณะเทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- Development Workshop แหล่งอืน่ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ (กองกิจฯ)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท เงินรายได้ 136,800 คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาควชิา) (7,000) ประยุกต์
ปกีารศึกษา 2561 (หลักสูตร (129,800)
ตัวชี้วดัโครงการ S-MIOP)
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการเรื่อง เงินรายได้ 108,000 คณะศิลปศาสตร์
"ท าวิทยานิพนธ์ใหป้ระสบความส าเร็จ" (ภาควชิา) (28,000) ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ (หลักสูตร (80,000)
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 S-DIOP)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการเชญิผู้รว่มสอนจากสถานประกอบการ เงินรายได้ 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยมี 2 หลักสูตร
นักศึกษาจากหลากหลายหลักสูตรมาเรียนร่วมกนั
 - จ านวนรายวชิาที่มีผู้สอนร่วมจากสถาน 1 รายวชิา
ประกอบการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  - อัตราส่วนบุคลากรสายวชิาการที่มีทักษะ 1 : 100
ที่เน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ ตามแนวทาง และประสบการณ์ตรงตามวชิาชีพต่อจ านวน
การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) นักศึกษา
(KMUTNB Characters : work bench, standard  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจที่มีต่อครุภณัฑ์
codes of practice, and learn via real case และส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการจัด
studies) การเรียนการสอนตามเป้าประสงค์

 --- (ต่อ) ---    1) นักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51
   2) ผู้สอน คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ/กิจกรรมที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก เงินแผ่นดิน 175,000 คณะอุตสาหกรรม
ภายนอกมาสอน เงินรายได้ 42,500 เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการกับการเรียนการสอน 4 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการน านักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการ เงินรายได้ 212,600 คณะอุตสาหกรรม
เพ่ือบรูณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90

โครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ เส้น สี เงินรายได้ 500,000 คณะสถาปตัยกรรม
ดีไซน์ 2019 และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่จัดแสดง 50 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ร่วมงาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา เงินรายได้ 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่เข้าร่วมแสดง 80 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาลัย เงินรายได้ 100,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ที่เน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ ตามแนวทาง นานาชาติในต่างประเทศ
การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) ตัวชี้วดัโครงการ
(KMUTNB Characters : work bench, standard  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
codes of practice, and learn via real case โครงการ
studies)

 --- (ต่อ) --- โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม เงินรายได้ 150,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรแก่นักศึกษา และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการอบรมเพ่ิมทกัษะทางวิชาการและ เงินรายได้ 186,000 คณะบริหารธุรกิจ
วิชาชีพใหแ้ก่นักศึกษาของภาควิชา และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนรายวชิาที่มีการเพิ่มทักษะทางวชิาการ 2 รายวชิา
และวชิาชีพ

โครงการอบรมบรรยายพิเศษจากวิทยากร เงินรายได้ 32,590 คณะบริหารธุรกิจ
ภายนอก และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนรายวชิาที่มีการจัดอบรมบรรยายพเิศษ 2 รายวชิา

โครงการครูอุตสาหกรรม เงินรายได้ 60,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนคร้ังการเชิญวทิยากร 10 คร้ัง



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์จากงานบริการ คณะวิทยาศาสตร์
ที่เน้นการผลิตบณัฑิตที่คิดเปน็ ท าเปน็ ตามแนวทาง วิชาการและงานวิจัย พลังงานและ
การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
(KMUTNB Characters : work bench, standard  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาร่วม 5 โครงการ/กิจกรรม

codes of practice, and learn via real case ถ่ายทอดความรู้ผ่านงานบริการวชิาการ
studies)  - จ านวนรายวชิาที่สร้างเสริมประสบการณ์ 2 รายวชิา

 --- (ต่อ) --- การท าวจิัย

โครงการพัฒนาวิชาการและประสบการณ์ เงินรายได้ 250,000 คณะวิทยาศาสตร์
วิชาชีพแก่นักศึกษา พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 120 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการ WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษา เงินรายได้ 39,000 คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการฝึกอบรมไอซีทเีพ่ือเตรียมความพร้อม เงินรายได้ 35,000 คณะบริหารธุรกิจ
ก่อนออกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

เปา้ประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเปน็รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน
ตัวชี้วดั 2.3.1 จ านวนหลักสูตรท่ีระบุรายวชิา กลยุทธ ์2.3.1 พฒันาคนและระบบเพื่อสนับสนุน โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ เงินรายได้ 405,000 คณะครุศาสตร์
แบบสหวทิยาการ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวทิยาการ สถานประกอบการ/สถานศึกษา อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั 2.3.2 จ านวนเครือข่ายทางวชิาการและ/ ที่ตอบสนองเครือข่ายทางวชิาการ และวจิัยพฒันา ตัวชี้วดัโครงการ
หรือวจิัยพฒันาท่ีมีการด าเนินกิจกรรมในรอบปี จากหลากหลายหน่วยงาน  - จ านวนกิจกรรม/โครงการ 2 กิจกรรม/
ตัวชี้วดั 2.3.3 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการ
(Non degree)  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.75

ที่เข้าร่วมโครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเปน็รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน (ต่อ)
กลยุทธ ์2.3.1 พฒันาคนและระบบเพื่อสนับสนุน โครงการพัฒนาคลัสเตอร์การเรียนรู้ในกลุ่ม เงินรายได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวทิยาการ เทคโนโลยีชีวภาพ ประยุกต์
ที่ตอบสนองเครือข่ายทางวชิาการ และวจิัยพฒันา ตัวชี้วดัโครงการ
จากหลากหลายหน่วยงาน  - จ านวนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ 1 กิจกรรม

 --- (ต่อ) --- ของภาครัฐธรุกิจและอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ/ คณะเทคโนโลยี
หรือการวิจัย และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนเครือข่ายทางวชิาการและ/หรือ 2 เครือข่าย
การวจิัยพฒันาที่มีการด าเนินกิจกรรมในรอบปี

โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ/ เงินรายได้ 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
หรือวิจัยพัฒนาแบบสหวิทยาการ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรทีร่ะบุรายวชิาแบบสหวทิยาการ 5 หลักสูตร
 - จ านวนเครือข่ายทางวชิาการและ/หรือวจิัย 1 เครือข่าย
พฒันาที่มีการด าเนินกิจกรรมในรอบปี

โครงการแข่งขันการน าเสนอผลงานโครงงาน เงินแผ่นดิน 150,000 คณะอุตสาหกรรม
สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตรและ เกษตร
การจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เงินรายได้ 150,000 คณะสถาปตัยกรรม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการออกแบบ
กับ Namseoul University
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1 MOU
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่เข้าร่วมโครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเปน็รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน (ต่อ)
กลยุทธ ์2.3.1 พฒันาคนและระบบเพื่อสนับสนุน โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ เงินรายได้ 300,000 คณะสถาปตัยกรรม
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวทิยาการ ทางสถาปตัยกรรม และการออกแบบ
ที่ตอบสนองเครือข่ายทางวชิาการ และวจิัยพฒันา ตัวชี้วดัโครงการ
จากหลากหลายหน่วยงาน  - จ านวนผลงานที่เข้าร่วมแสดง 47 ผลงาน

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการจัดท าหลักสูตรที่เน้นการเรยีนการสอน คณะบริหารธุรกิจ
แบบสหวิทยาการ (จัดท าโครงงานพิเศษ, และอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก) บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอน 2 หลักสูตร
แบบสหวทิยาการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง คณะบริหารธุรกิจ
เครือข่ายวิชาการหรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนเครือข่ายทางวชิาการและ/หรือวจิัย 2 โครงการ
พฒันาที่มีการด าเนินกิจกรรมในรอบปี

โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษาและ เงินรายได้ 80,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สหกิจศึกษาประจ าปี และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 80
ที่เข้าร่วมโครงการ
 - จ านวนผลงาน 25 ผลงาน

กลยุทธ ์2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจัด โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบ ประกาศนียบตัร
ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อส่งเสริม ตัวชี้วดัโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learning)  - จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเปน็รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน (ต่อ)
กลยุทธ ์2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจัด กิจกรรมส่งเสริมใหเ้กิดการบรูณาการ คณะวิทยาศาสตร์
การเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบ การจัดการเรียนการสอนในระบบโมดูล ประยุกต์
ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อส่งเสริม ตัวชี้วดัโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learning)  - จ านวนหลักสูตรที่มีจัดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร

 --- (ต่อ) --- ในระบบโมดูล

โครงการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 1 หลักสูตร

เปา้ประสงค์ที่ 2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วดั 2.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ โครงการส่งเสริมและผลักดันใหม้ีกระบวนการ คณะวิทยาศาสตร์
ที่ท างานในระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏบิัติงานแบบสากล ผลิตบณัฑิตที่มีทกัษะการปฏบิตัิงานแบบสากล ประยุกต์
ตัวชี้วดั 2.4.2 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของบัณฑิต ตัวชี้วดัโครงการ
จบใหม่ท่ีท างานในองค์กรระดับนานาชาติ  - จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร
เทียบกับฐานเงินเดือน ก.พ. เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วดั 2.4.3 จ านวนบัณฑิตท่ีมีโอกาส
ได้ไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ โครงการสนับสนุนทกัษะทางวิชาการและ/ คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั 2.4.4 ร้อยละของนักศึกษาที่มีระดับ หรือวิชาชีพนักศึกษาตามคุณลักษณะบณัฑิต และการจัดการ
คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ที่พึงประสงค์ อุตสาหกรรม
(มีคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 60% จากการทดสอบ K-STEP) ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 2.4.5 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียน  - จ านวนโครงการเสริมทักษะด้านภาษา 1 โครงการ
การสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ (Camp ด้านภาษาต่างประเทศ)
(หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 20) โครงการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เงินแผ่นดิน 234,000 คณะศิลปศาสตร์

K-STEP เพ่ือเทยีบเคียงกับเกณฑ์ของ TOEIC ประยุกต์
ตามแนวทางของ CEFR
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายงานการวจิัย 1 ฉบับ
 - จ านวนแบบทดสอบ 1 ชุด

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เงินรายได้ 73,280 คณะอุตสาหกรรม
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏบิัติงานแบบสากล ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนคร้ังการนิเทศนักศึกษาที่สถาน ไม่ต่ ากวา่ 10 คร้ัง
ประกอบการ

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพ่ือบรูณาการ เงินรายได้ 49,000 คณะอุตสาหกรรม
ความรู้อุตสาหกรรมเกษตร เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ไปนิเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30

โครงการความร่วมมือปฏบิตัิการออกแบบ เงินรายได้ 142,000 คณะสถาปตัยกรรม
สถาปตัยกรรมระดับนานาชาติ 2019 และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปตัยกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานจากผู้เข้าร่วมโครงการ 6 ผลงาน

โครงการความร่วมมือระหว่างสภาคณบดี เงินรายได้ 50,000 คณะสถาปตัยกรรม
สถาปตัยกรรมศาสตร์แหง่ประเทศไทย (CDAST) และการออกแบบ
และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระป ีพ.ศ. 2560 - 2561
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 125 คน
ที่เข้าร่วมโครงการ
 - จ านวนผลงานที่เข้าร่วมแสดงในโครงการ 6 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา เงินรายได้ 50,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
นักศึกษา และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏบิัติงานแบบสากล ระดับนานาชาติ และอุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ท างาน คะแนนเฉล่ีย 3.51
ในระดับนานาชาติ

โครงการส ารวจการได้งานท าบณัฑิตและ คณะบริหารธุรกิจ
การประกอบอาชีพ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - รายได้เฉล่ียต่อเดือนของบัณฑิตจบใหม่ สูงกวา่ฐาน ก.พ.
เทียบกับฐานเงินเดือนของ ก.พ.
 - ร้อยละของบัณฑิตที่มีโอกาสได้ไปปฏบิัติงาน ร้อยละ 1
ในต่างประเทศ ภายใน 5 ปี

โครงการส่งเสริมทกัษะเพ่ือเตรียมนักศึกษา เงินรายได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก่อนออกสหกิจศึกษา และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนชั่วโมงอบรม 30 ชั่วโมง
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส่งเสริมทกัษะทางภาษาเพ่ือการ เงินรายได้ 25,000 คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ TOEIC พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 60 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้าน เงินรายได้ 27,000 คณะวิทยาศาสตร์
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏบิัติงานแบบสากล มาตรฐาน ISO พลังงานและ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 120 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการวันสหกิจศึกษา ประจ าปกีารศึกษา เงินรายได้ 150,000 คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เงินรายได้ 400,000 คณะบริหารธุรกิจ
ก่อนฝึกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

กลยุทธ ์2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการ โครงการสนับสนุนใหอ้าจารย์เข้าร่วมอบรม/ เงินรายได้ 400,000 คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสากล การประชุมต่างประเทศเพ่ือน ามาสนับสนุน ประยุกต์
ที่มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ การเรียนการสอน

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพฒันาในรูปแบบ 5 คน
สากล

โครงการอบรม OBE เพ่ือการพัฒนาแบบ เงินแผ่นดิน 23,000 คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 8 คะแนน
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง เงินรายได้ 133,000 คณะอุตสาหกรรม
ของอาจารย์ผู้สอน เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 80



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการ โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานนานาชาติ เงินรายได้ 40,000 คณะอุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสากล ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
ที่มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้  - จ านวนนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษานานาชาติ 1 คน

 --- (ต่อ) ---
โครงการสัมมนาสหกิจศึกษากับการจัดการ เงินรายได้ 50,000 คณะสถาปตัยกรรม
งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการภาษาอังกฤษ เงินรายได้ 20,000 คณะบริหารธุรกิจ
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับสอนเปน็
ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

เปา้ประสงค์ที่ 2.5 บรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ
ตัวชี้วดั 2.5.1 จ านวนหลักสูตรท่ีระบุรายวชิาวา่มี กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการจัดการเรียนการสอนโครงการสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์
การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวจิัยหรือ ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ศึกษา ปกีารศึกษา 2561 ประยุกต์
บริการวชิาการ ในเร่ืองการเรียนการสอน งานวจิัย และการบริการ ตัวชี้วดัโครงการ

วชิาการ  - จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการโครงการ 3 หลักสูตร
สหกิจศึกษา
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 6 คน
 - จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ  3 แห่ง

โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกับ คณะเทคโนโลยี
งานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิาวา่มีการ 2 หลักสูตร
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวจิัยหรือ
บริการวชิาการในรอบปี

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.5 บรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการ Ph.D.Student and Supervisory เงินรายได้ 14,000 คณะเทคโนโลยี
ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม Workshop สารสนเทศ
ในเร่ืองการเรียนการสอน งานวจิัย และการบริการ ตัวชี้วดัโครงการ
วชิาการ  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

 --- (ต่อ) --- โครงการ

โครงการส่งเสริมในที่ประชุมส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัยและงาน อุตสาหกรรม
บริการวิชาการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิาวา่มีการ 5 หลักสูตร
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวจิัยหรือ
บริการวชิาการ

โครงการรายวิชาที่บูรณาการการเรยีนการสอน คณะอุตสาหกรรม
กับงานวิจัย เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการการเรียน 2 รายวชิา
การสอนกับงานวจิัยหรือบริการวชิาการ

โครงการภายใต้ความร่วมมือพิธีลงนาม เงินรายได้ 185,100 คณะสถาปตัยกรรม
ความร่วมมือคณะสถาปตัยกรรมและการ และการออกแบบ
ออกแบบ ระหว่าง บ.สหธาราวัฒน์ และ
บ.อุไรพาณิชย์ จ ากัด
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - จ านวนเล่มรายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน 1 เล่ม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.5 บรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการอบรมนักศึกษาหลักสูตรบรรยายพิเศษ เงินรายได้ 80,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์
ในเร่ืองการเรียนการสอน งานวจิัย และการบริการ (6 ชม./วิชา) นานาชาติสิรินธร
วชิาการ ตัวชี้วดัโครงการ ไทย - เยอรมัน

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ

โครงการกิจกรรมบรูณาการการเรียนการสอน เงินรายได้ 30,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
กับภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการ ≥ 2 รายวชิา

โครงการจัดท าหลักสูตรที่มีรายวิชาบรูณาการ คณะบริหารธุรกิจ
การเรียนการสอนกับงานวิจัยหรืองานบริการ และอุตสาหกรรม
วิชาการ บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ 2 รายวชิา
การเรียนการสอนกับงานวจิัยหรืองานบริการ
วชิาการ

โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม เงินรายได้ 150,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนคร้ังในการศึกษาดูงาน 5 คร้ัง
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการใหบ้ริการทางภาษี คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 2.5 บรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการ Talent Mobility งบประมาณ 548,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ตัวชี้วดัโครงการ แหล่งอืน่ และเทคโนโลยี
ในเร่ืองการเรียนการสอน งานวจิัย และการบริการ  - จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 3 โครงการ (สกอ.)
วชิาการ

 --- (ต่อ) ---



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั 3.1.1 จ านวนนักวจิัยท่ีได้รับงบประมาณ กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิัยขอทุน กิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณาการงานวิจัยพัฒนา เงินรายได้ 250,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สนับสนุนในการท าวจิัย สนับสนุนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมจากแหล่งทุน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือตอบสนอง เงินดอกเบี้ย 2,500,000
     1) นักวจิัยทั้งหมด ภายในมหาวทิยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
     2) นักวจิัยหน้าใหม่ เงินรายได้ ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 3.1.2 จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับ  - จ านวนนักวจิัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
การสนับสนุนจากภายนอกมหาวทิยาลัย    1) นักวจิัยทั้งหมดของคณะ ทั้งสายวชิาการ 20 คน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และสายสนับสนุนวชิาการ
ตัวชี้วัด 3.1.3 จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวิจัย    2) นักวจิัยหน้าใหม่ 4 คน
ของมหาวทิยาลัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอก
     1) ภาครัฐ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ต ารา เงินรายได้ 800,000 คณะครุศาสตร์
     2) ภาคเอกชน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากแหล่งทนุ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั 3.1.4 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อ ภายในส่วนงาน
การวจิัยต่อวงเงินงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด ตัวชี้วดัโครงการ
ของมหาวทิยาลัย  - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับทุน 7 โครงการ
ตัวชี้วดั 3.1.5 จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสาร
วชิาการระดับนานาชาติทีอ่ยู่บนฐานข้อมูล SCOPUS โครงการสนับสนุนทนุวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เงินรายได้ 5,300,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดั 3.1.6 จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นรายงาน ประยุกต์ ประยุกต์
สืบเนื่องการประชุมวชิาการ (Proceeding) ตัวชี้วดัโครงการ
ระดับนานาชาติท่ีอยูใ่นฐานข้อมูล SCOPUS  - จ านวนโครงการวจิัย 30 โครงการ
ตัวชี้วดั 3.1.7 จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสาร  - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารที่อยูใ่น 20 บทความ
วชิาการระดับนานาชาติท่ีอยูบ่นฐานข้อมูล WoS ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
ตัวชี้วดั 3.1.8 จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการ
อ้างอิงบนฐานข้อมูล SCOPUS โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดั 3.1.9 จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการ ภายในมหาวิทยาลัย ประยุกต์
อ้างอิงบนฐานข้อมูล WoS ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 3.1.10 ร้อยละของบทความที่อยูใ่น  - จ านวนหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยที่มี 1 หน่วยงาน
ฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม ความร่วมมือ
ตัวชี้วดั 3.1.11 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการ
ที่มีผลงานตีพมิพใ์นระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการวิจัยของ เงินรายได้ 150,000 คณะเทคโนโลยี
WoS ต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการทั้งหมด บคุลากรภายในหน่วยงาน และการจัดการ
ตัวชี้วดั 3.1.12 จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปใช้ ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
ประโยชน์  - จ านวนโครงการวจิัยที่มีนักวจิัยรุ่นใหม่ร่วมด้วย 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิัยขอทุน โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้ 3,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
สนับสนุนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมจากแหล่งทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ภายในมหาวทิยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ ตัวชี้วดัโครงการ
เงินรายได้  - จ านวนนักวจิัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

 --- (ต่อ) --- ในการท าวจิัย
   1) นักวจิัยทั้งหมด 10 คน
   2) นักวจิัยหน้าใหม่ 3 คน
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 10 โครงการ
จากภายนอกมหาวทิยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
 - จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิัยของ
มหาวทิยาลัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
   1) ภาครัฐ 1 ล้านบาท
   2) ภาคเอกชน 4 ล้านบาท
 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิัยต่อ ร้อยละ 5
วงเงินงบประมาณเงินรายได้ท้ังหมดของมหาวทิยาลัย

 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 10 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่อง 10 บทความ
การประชุมวชิาการ (Proceeding) ระดับ
นานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 5 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล WoS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิงบน 20 คร้ัง
ฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิงบน 20 คร้ัง
ฐานข้อมูล WoS
 - ร้อยละของบทความทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ร้อยละ 1
ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม
 - ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่มีผลงาน ร้อยละ 5
ตีพมิพใ์นระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล WoS
ต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการทั้งหมด
 - จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 5 ผลงาน
 - จ านวนผลงานนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 เร่ือง



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิัยขอทุน โครงการทนุวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร เงินรายได้ 40,000 คณะอุตสาหกรรม
สนับสนุนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมจากแหล่งทุน ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
ภายในมหาวทิยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ  - จ านวนเงินทุนวจิัยที่มีการจัดสรรต่อปี 40,000 บาทต่อปี
เงินรายได้  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ได้รับทุน คะแนนเฉล่ีย 3.51

 --- (ต่อ) ---
โครงการ Design Culture Centre ระยะที่ 2 เงินรายได้ 40,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ วิศวกรรมศาสตร์
 - จ านวนนวตักรรมที่เผยแพร่ 2 ผลงาน นานาชาติสิรินธร
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากวา่ 20 คน ไทย - เยอรมัน

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมใหบ้คุลากรของ เงินรายได้ 220,000 คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชายืน่ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ิมเติม และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - สัดส่วนของจ านวนทุนวจิัยต่อโครงการวจิัย 2 ทุนวจิัย
ที่ได้รับ

โครงการการใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศ เงินรายได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ของ EISEVIER และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กิจกรรมสนับสนุนทนุวิจัยภายในคณะ เงินรายได้ 200,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - จ านวนโครงการที่ได้รับทุนวจิัย 3 โครงการ สิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนทนุวิจัยรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 1 ผลงาน
จากภายในมหาวทิยาลัย

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิัยขอทุน โครงการทนุสนับสนุนนักวิจัย เงินรายได้ 24,400,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

สนับสนุนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมจากแหล่งทุน ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
ภายในมหาวทิยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ  - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 90 โครงการ
เงินรายได้

 --- (ต่อ) --- โครงการจัดสรรเงินรายได้ส าหรับงานวิจัย เงินรายได้ 30,000 ส านักพัฒนา
ของบคุลากร เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิัย 5 เร่ือง 

โครงการสนับสนุนทนุวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เงินรายได้ 200,000 สถาบนันวัตกรรม
การน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใน 2 โครงการ
มหาวทิยาลัย

กลยุทธ ์3.1.2 สนับสนุนทุนวจิัยภายในมหาวทิยาลัย โครงการสนับสนุนเพ่ือแสวงหาแหล่งทนุวิจัย เงินรายได้ 400,000 คณะครุศาสตร์
และแสวงหาแหล่งทุนวจิัยจากภายนอก ภายนอก อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 4 โครงการ
จากภายนอก

โครงการการส่งเสริมใหบ้คุลากรขอทนุวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
ภายนอก ปงีบประมาณ 2562 ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก 3 โครงการ
ภายนอกมหาวทิยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการแสวงหา คณะเทคโนโลยี
แหล่งทนุวิจัย ทั้งภายในและภายนอก และการจัดการ
มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 10 โครงการ เงินรายได้ 1,600,000
จากภายในมหาวทิยาลัย

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.2 สนับสนุนทุนวจิัยภายในมหาวทิยาลัย  - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 6 โครงการ งบประมาณ  - ยงัไม่สามารถ
และแสวงหาแหล่งทุนวจิัยจากภายนอก จากภายนอกมหาวทิยาลัย แหล่งอืน่ ระบุได้ -

 --- (ต่อ) ---
โครงการกลุ่มวิจัยด้านระบบสารสนเทศ เงินรายได้ 300,000 คณะเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 2 โครงการ
จากภายในและภายนอก
 - จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิัยของคณะ 500,000 บาท
ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

โครงการใหท้นุสนับสนุนการวิจัยแก่บคุลากร เงินรายได้ 300,000 คณะศิลปศาสตร์
ภายในคณะ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 3 โครงการ
ท าวจิัย

โครงการจัดสรรค่าตอบแทนในการเผยแพร่ เงินรายได้ 50,000 คณะอุตสาหกรรม
งานวิจัยตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเงินจัดสรรค่าตอบแทนตีพมิพ์ 50,000 บาทต่อปี

ด าเนินการติดตามผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
หรืองานสร้างสรรค์ของบคุลากรของภาควิชา และอุตสาหกรรม
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ 2 ผลงาน
ในระดับชาติ
 - จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ 1 ผลงาน
ในระดับนานาชาติฐาน Scopus หรือ ISI 

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.2 สนับสนุนทุนวจิัยภายในมหาวทิยาลัย กิจกรรมสนับสนุนใหบ้คุลากรขอทนุวิจัย งบประมาณ 200,000 คณะวิทยาศาสตร์
และแสวงหาแหล่งทุนวจิัยจากภายนอก ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แหล่งอืน่ พลังงานและ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดักิจกรรม สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนโครงการที่ได้รับทุนวจิัยภายใน 5 โครงการ
มหาวทิยาลัย
 - จ านวนโครงการที่ได้รับทุนวจิัยภายนอก 3 โครงการ
มหาวทิยาลัย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนใหนั้กศึกษา งบประมาณ 100,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ระดับบณัฑิตศึกษาได้รับทนุวิจัยจากแหล่งทนุ แหล่งอืน่
ภายนอก (เงินสนับสนุน
ตัวชี้วดัโครงการ ค่าด าเนินการ
 - จ านวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ 2 โครงการ จากส านักงาน
นักศึกษาได้รับทุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอก วช.)

โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้ 500,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

เพ่ืออุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคลัสเตอร์งานวจิัยที่ด าเนินงาน 5 คลัสเตอร์

โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการ งบประมาณ 10,000,000 ส านักพัฒนา
แสวงหาแหล่งทนุจากภายนอก แหล่งอืน่ เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการความร่วมมือ 2 โครงการ 
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 10 ล้านบาท  
จากภายนอก

โครงการสนับสนุนทนุวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เงินรายได้ 200,000 สถาบนันวัตกรรม
การน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน เทคโนโลยี 
(ใช้โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 3.1.1) ไทย-ฝรั่งเศส
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก 2 โครงการ
ภายนอก



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.2 สนับสนุนทุนวจิัยภายในมหาวทิยาลัย  - จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิัยของ 1 ล้านบาท
และแสวงหาแหล่งทุนวจิัยจากภายนอก ส่วนงานที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

 --- (ต่อ) --- ทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ ์3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วจิัยเฉพาะทางหา โครงการจัดสรรเงินรายได้เพ่ือสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ
แหล่งทุนวจิัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม งบประมาณวิจัยต่อหมวดงบด าเนินการ และอุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิัย ร้อยละ 6
ต่อวงเงินงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิัยต่อวงเงิน
งบประมาณในหมวดงบด าเนินการ

กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยแบบสหวิทยาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนผลงาน 2 ผลงาน

โครงการเงินสนับสนุนการด าเนินงาน เงินรายได้ 1,500,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

แก่ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนศูนย์วจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 10 ศูนย์วจิัย

กลยุทธ ์3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงาน โครงการเสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบยีบ เงินรายได้ 3,000 คณะศิลปศาสตร์
สนับสนุนด้านการวจิัยและพฒันาของมหาวทิยาลัย การด าเนินการวิจัย ประยุกต์
ให้มีความทันสมัยและคล่องตัว ตัวชี้วดัโครงการ

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการอบรมการเขียนโครงการวิจัยและ คณะบริหารธุรกิจ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิัยของคณะ 100,000 บาท
ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงาน กิจกรรมจัดท าระเบยีบวิจัยและการบริการ เงินรายได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สนับสนุนด้านการวจิัยและพฒันาของมหาวทิยาลัย วิชาการ และเทคโนโลยี
ให้มีความทันสมัยและคล่องตัว ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนผลงาน 1 ผลงาน

กลยุทธ ์3.1.5 ส่งเสริมการตีพมิพผ์ลงานวจิัย กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เงินรายได้ 700,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในระดับนานาชาติ ในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 30 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล WoS, SCOPUS

 - จ านวนบทความที่อยูใ่นฐานข้อมูล WoS, 5 บทความ
SCOPUS ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เงินรายได้ 50,000 คณะครุศาสตร์
ในระดับนานาชาติ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 5 เร่ือง
ระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล WOS/SCOPUS

โครงการบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร คณะวิทยาศาสตร์
วิชาการระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล ประยุกต์
SCOPUS
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 19 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิง 3 คร้ัง
บนฐานข้อมูล SCOPUS

โครงการจัดท าวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ เงินรายได้ 200,000 คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนวารสารที่ตีพมิพ์ 2 เล่ม
 - จ านวนบทความต่อปี 24 บทความ

โครงการในกลยุทธ ์3.1.1)

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

(ใช้งบประมาณร่วมกับ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.5 ส่งเสริมการตีพมิพผ์ลงานวจิัย โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เงินรายได้ 300,000 คณะสถาปตัยกรรม
ในระดับนานาชาติ พลังงานที่ยัง่ยืนและสถาปตัยกรรมสีเขียว และการออกแบบ

 --- (ต่อ) --- ครั้งที่ 8
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความวชิาการ 30 บทความ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย เงินรายได้ 300,000 คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งในและต่างประเทศ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI หรือ Scopus 5 ผลงาน
 
โครงการจัดท าวารสารวิชาการและงานวิจัย เงินรายได้ 127,000 คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนวารสารที่เผยแพร่ 1 ฉบับ

โครงการ 60 ป ีรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้า เงินรายได้ 250,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

พระนครเหนือ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับรางวลั 3 ผลงาน

กลยุทธ ์3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ กิจกรรมสนับสนุนใหบ้คุลากรน าเสนอ เงินรายได้ 1,800,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานวจิัยในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
ที่อยูใ่นฐานข้อมูลสากล ตัวชี้วดัโครงการ

 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุน 25 คน

โครงการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์ งบประมาณ 250,000 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ แหล่งอืน่ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความ 40 บทความ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ โครงการสนับสนุนใหบ้คุลากรน าเสนอ/ เงินรายได้ 2,780,000 คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานวจิัยในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิจัย ประยุกต์
ที่อยูใ่นฐานข้อมูลสากล ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือ 22 บทความ
น าเสนอระดับนานาชาติ

โครงการบรรยายพิเศษทางด้านสถิติและ คณะวิทยาศาสตร์
สถิติประยุกต์ โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 โครงการ
ต่างประเทศ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารนานาชาติ 1 บทความ
ร่วมกับชาวต่างประเทศ

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการเผยแพร่ คณะเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยของบคุลากร และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่อง 5 บทความ
การประชุมวชิาการ (Proceeding) ระดับ
นานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูล SCOPUS

กิจกรรมการส่งเสริมการขอทนุวิจัย คณะเทคโนโลยี
การเผยแพร่ผลงานและการน าไปใช้ประโยชน์ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 2 โครงการ
จากภายในมหาวทิยาลัย
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 1 โครงการ
จากภายนอกมหาวทิยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิัย ร้อยละ 2
ต่อวงเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 3 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล SCOPUS

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ  - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่อง 5 บทความ
ผลงานวจิัยในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ การประชุมวชิาการ (Proceeding) ระดับ
ที่อยูใ่นฐานข้อมูลสากล นานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูล SCOPUS

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 3 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล WoS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิงบน 10 คร้ัง
ฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิงบน 5 คร้ัง
ฐานข้อมูล WoS
 - ร้อยละของบทความที่อยูใ่นฐานข้อมูล ร้อยละ 1
SCOPUS ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม
 - ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่มีผลงาน ร้อยละ 5
ตีพมิพใ์นระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล WoS
ต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการทั้งหมด
 - จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 3 ผลงาน

โครงการใหท้นุสนับสนุนการเผยแพร่และ เงินรายได้ 200,000 คณะศิลปศาสตร์
น าเสนอผลงานวิจัย ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพมิพแ์ละไปน าเสนอ 3 เร่ือง

กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่หรือน าเสนอ เงินรายได้ 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ได้รับการสนับสนุน 5 บทความ

กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย เงินรายได้ 300,000 คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งในและต่างประเทศ พลังงานและ
(โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 3.1.5) สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่น าเสนอในการประชุม 4 ผลงาน
ระดับนานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูลสากล



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงาน เงินรายได้ 100,000 คณะบริหารธุรกิจ
ผลงานวจิัยในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ ทางวิชาการ/เผยแพร่/ตีพิมพ์ งานวิจัย
ที่อยูใ่นฐานข้อมูลสากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพมิพ์ 1 ผลงาน

โครงการสนับสนุนทนุน าเสนอผลงานวิจัย เงินรายได้ 1,000,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ระดับบณัฑิตศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ ไม่น้อยกวา่
ทุนสนับสนุน 20 ทุน

โครงการศึกษาวิจัยสถานภาพงานวิจัย เงินรายได้ 200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ของ มจพ. และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายงานวจิัย 1 เร่ือง

กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/บริการ ส านักพัฒนา
วิชาการไปใช้ประโยชน์ เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่เผยแพร่/น าไปใช้ประโยชน์ 3 เร่ือง/งาน

กลยุทธ ์3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวจิัย โครงการสนับสนุนใหบ้คุลากรท าวิจัยร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ประยุกต์

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายการวจิัยที่เกิดขึ้นใหม่ 1 เครือข่าย
ในรอบปีงบประมาณ 2562

โครงการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์วิจัย เงินรายได้ 300,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.20
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.8 เพิ่มจ านวนนักวจิัยหน้าใหม่ โครงการส่งเสริมใหค้ณาจารย์มีบทความ เงินรายได้ 10,000 คณะครุศาสตร์
ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ อุตสาหกรรม

ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 1 เร่ือง
ระดับนานาชาติที่อยูบ่นฐานข้อมูล SCOPUS/WOS

โครงการส่งเสริมขีดความสามารถในการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
และพัฒนา ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักวจิัยรุ่นใหม่ 1 คน

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเขียนบทความ คณะอุตสาหกรรม
ทางวิชาการ เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่เข้าร่วม ร้อยละ 80
โครงการ

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานสร้างสรรค์ เงินรายได้ 26,000 คณะสถาปตัยกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ และการออกแบบ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการคลินิควิจัย เงินรายได้ 200,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.20

กลยุทธ ์3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความปริทัศน์
(Review Paper)

กลยุทธ ์3.1.11 ส่งเสริมทุนวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา โครงการส่งเสริมทนุวิจัยใหนั้กศึกษาในระดับ เงินรายได้ 30,000 คณะวิทยาศาสตร์
และหลังปริญญาเอก (Post Doctor) บณัฑิตศึกษา ประยุกต์

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 2 คน
ส่งเสริมการวจิัยตามระเบียบของคณะ

โครงการกองทนุ 60 ป ีมจพ. เพ่ือการวิจัย เงินรายได้ 10,000,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 8 โครงการ

กลยุทธ ์3.1.12 ส่งเสริมเทคนิคการถูกอ้างอิง โครงการจัดอบรมเทคนิคการถูกอ้างอิง เงินรายได้ 30,000 คณะวิทยาศาสตร์
(Citation) (Citation) ประยุกต์

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการอ้างอิง 10 ผลงาน
(Citation)

โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการเพ่ือเพ่ิมทกัษะ เงินรายได้ 30,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ด้านการท าวิจัย และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.50
โครงการ

กลยุทธ ์3.1.13 ส่งเสริมวารสารวชิาการภายใน
มหาวทิยาลัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล WoS หรือ
SCOPUS

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.2 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด 3.2.1 จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์และ/หรือ กลยุทธ ์3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานไปขึ้นทะเบียน โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร เงินรายได้ 300,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นวตักรรมท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร สิทธบิัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ ์หรือเครื่องหมายการค้า (เหลือจ่าย)
และลิขสิทธิ์ ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 3.2.2 จ านวนผลงานนวตักรรมที่น าไปใช้  - จ านวนผลงานที่ได้ยืน่ขอขึ้นทะเบียน 7 ผลงาน
ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วดั 3.2.3 จ านวนผลงานเชิงนวตักรรมที่ได้รับ  - จ านวนผลงานที่ได้รับทุนฯ ที่ถูกน าไปใช้ 1 ผลงาน
รางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ ประโยชน์
ตัวชี้วดั 3.2.4 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น
จากมหาวทิยาลัย โครงการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การขอ เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์

อนุสิทธิบตัร/สิทธิบตัร ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน
 - จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์และ/หรือนวัตกรรม 2 ผลงาน
ที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร

โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบตัรจากผลงาน คณะเทคโนโลยี
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายใน และการจัดการ
หน่วยงาน อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ 3 ผลงาน
หรือส่ิงประดิษฐ์ที่ยืน่หรือได้รับการจดสิทธบิัตร/
อนุสิทธบิัตร/ลิขสิทธิ ์ในรอบปี

กิจกรรมติดตามการใช้ประโยชน์ผลงาน เงินรายได้ 30,000 คณะเทคโนโลยี
นวัตกรรมและส่งเสริมการน าไปรับการ (เหลือจ่าย) สารสนเทศ
จดอนุสิทธิบตัร สิทธิบตัรและลิขสิทธิ์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์และ/หรือนวัตกรรม 1 ผลงาน
ที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร สิทธบิัตรและลิขสิทธิ์

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.2 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานไปขึ้นทะเบียน โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับ เงินรายได้ 40,000 คณะอุตสาหกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญา เกษตร

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนของผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไม่ต่ ากวา่ 1 เร่ือง
ทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้าร่วมการ งบประมาณ 30,000 คณะวิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานนวัตกรรม มจพ. และขอจด แหล่งอืน่ พลังงานและ
อนุสิทธิบตัร สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 1 ผลงาน
นวตักรรม

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เงินรายได้ 2,000,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

มจพ. และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่เข้าร่วมโครงการ 50 ผลงาน
 - จ านวนผลงานที่ยืน่จดสิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร 15 ผลงาน
และลิขสิทธิ์

กลยุทธ ์3.2.2 ส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญา โครงการส่งเสริมการน าสิ่งประดิษฐ์และ เงินรายได้ 50,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม ผลงานวิจัยพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 ผลงาน

โครงการส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปญัญา สถาบนันวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนผลงานนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 ผลงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.2 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.3 สร้างระเบียบในการน าทรัพย์สิน กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เงินรายได้ 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือ ในระดับประเทศและต่างประเทศ และเทคโนโลยี
เชิงสังคม ตัวชี้วดัโครงการ

 - จ านวนเวทีการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 2 เวทีการประกวด

กลยุทธ ์3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและ เงินรายได้ 130,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ สิ่งประดิษฐ์ของบคุลากรและนักศึกษา 
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังในการออกบูธประชาสัมพนัธ์ 3 คร้ัง

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่งานสิ่งประดิษฐ์/ เงินรายได้ 280,000 คณะครุศาสตร์
นวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่ประกวด 8 ชิ้น
 - จ านวนผลงานที่ได้รับรางวลั 4 รางวลั

โครงการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรือ คณะเทคโนโลยี
งานสร้างสรรค์ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์จริง และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 เร่ือง
ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในรอบปี

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้ 3,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
(ใช้โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 3.1.1)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานเชิงนวตักรรมที่ได้รับรางวลั 1 เร่ือง
ระดับชาติหรือนานาชาติ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 3.2 เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร KMUTNB 6th เงินรายได้ 500,000 คณะสถาปตัยกรรม
และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ INTERNATIONAL ART AND DESIGN และการออกแบบ

 --- (ต่อ) --- WORKSHOP 2019 
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่เข้าร่วมแสดง 116 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เงินรายได้ 150,000 คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานนวตักรรมที่ประกวด 10 ผลงาน

โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/ เงินรายได้ 300,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ 7 คร้ัง
 - จ านวนผลงานที่ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ 10 ผลงาน

โครงการน าเสนอผลงานเพ่ือการพิจารณา สถาบนันวัตกรรม
แข่งขัน เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนผลงานที่ได้รับรางวลั 1 ผลงาน

กลยุทธ ์3.2.5 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ โครงการ Entrepreneurial Faculty เงินรายได้ 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

และบรรยากาศความเป็นผู้ประกอบการ ตัวชี้วดัโครงการ (เหลือจ่าย)
 - จ านวนผู้ประกอบการที่ spinoff จากงานวจิัย 1 กิจการ
ของมหาวทิยาลัย (Start up, SME)

โครงการอบรมเพ่ือสร้างการเปน็ เงินรายได้ 50,000 คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ประกอบการใหม่ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวลั 3 ผลงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการใหม้ีความเข้มแข็งและเปน็ที่ยอมรับ
เปา้ประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั 4.1.1 ระดับคะแนนเฉล่ียความพงึพอใจ กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพฒันาศักยภาพบุคลากร โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เงินรายได้ 40,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ของผู้รับบริการ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการให้มี ทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สังคม
ตัวชี้วดั 4.1.2 จ านวนโครงการบริการวชิาการ คุณภาพ ตัวชี้วดัโครงการ
ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก  - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ได้รับการ 2 โครงการ
ตัวชี้วดั 4.1.3 จ านวนการให้บริการวชิาการแก่ อนุมัติให้ด าเนินโครงการ
หน่วยงานภายนอก (การทดสอบ การประลอง  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51
การสอบเทียบ)
ตัวชี้วดั 4.1.4 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจาก โครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง เงินรายได้ 45,000 คณะครุศาสตร์
งานบริการวชิาการที่ให้บริการแก่หน่วยงาน ความเข้มแข็งกับหน่วยงานภายนอก งบประมาณ 100,000 อุตสาหกรรม
ภายนอก ตัวชี้วดัโครงการ แหล่งอืน่
     1) ภาครัฐ  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.15
     2) ภาคเอกชน  - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ให้บริการ 5 โครงการ

กับหน่วยงานภายนอก
 - จ านวนการให้บริการวชิาการแก่หน่วยงาน 500 งาน
ภายนอก (การอบรม การทดสอบ การสอบเทียบ)

โครงการส่งเสริมการเข้าอบรมการใช้เครื่องมือ เงินรายได้ 15,000 คณะวิทยาศาสตร์
และอุปกรณ์ในการบริการวิชาการ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 30 คน

โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ เงินแผ่นดิน 964,100 คณะเทคโนโลยี
ความต้องการของสังคม และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ให้บริการ 12 โครงการ
แก่หน่วยงานภายนอก

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร คณะเทคโนโลยี
ที่มีต่อการใหบ้ริการวิชาการของส่วนงาน และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.45

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพฒันาศักยภาพบุคลากร โครงการศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการให้มี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 อุตสาหกรรม
คุณภาพ ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการ เงินรายได้ 100,000 คณะสถาปตัยกรรม
ออกแบบ และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เงินรายได้ 10,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ด้านการวิจยัและการให้บริการวิชาการแก่สังคม วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ นานาชาติสิรินธร
 - จ านวนเอกสารสรุปแนวทางการจัดการความรู้ 1 เล่ม/ฉบับ ไทย - เยอรมัน
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพด้านการวิจัยและการบริการ
วชิาการแก่สังคม

โครงการจัดส ารวจความพึงพอใจของ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้รับบริการจากภาควิชา และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการตรวจเช็คปลอดภยัในช่วงเทศกาล เงินรายได้ 60,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่เข้าร่วม 50 คัน
โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพฒันาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมการใหบ้ริการวิชาการแบบเกิดรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการให้มี จากการวิเคราะหแ์ละทดสอบตัวอย่าง พลังงานและ
คุณภาพ ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนหน่วยงานที่ขอรับบริการ  3 หน่วยงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ เงินรายได้ 1,200,000 ส านักคอมพิวเตอร์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51
 - จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 32 เคร่ือง

โครงการพัฒนารปูแบบห้องเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ เงินแผ่นดิน 182,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัด 10 คน ไทย-เยอรมัน
การเรียนการสอนผ่านชั้นเรียน
 - จ านวนวชิาที่ได้ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4 วชิา
เพื่อการเรียนการสอน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เงินรายได้ 8,000 ส านักพัฒนา
จากการท างาน เทคโนโลยีเพ่ือ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ 5 องค์ความรู้

โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณ ส านักพัฒนา
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 14 โครงการ
 - จ านวนรายได้ตามสัญญาจ้าง 16 ล้านบาท

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพฒันาศักยภาพบุคลากร โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก งบประมาณ 2,000,000 ส านักพัฒนา
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการให้มี ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา แหล่งอืน่ เทคนิคศึกษา
คุณภาพ ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครการความช่วยเหลือทางวิชาการและ เงินรายได้ 200,000 ส านักพัฒนา
การเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพ่ือ เทคนิคศึกษา
โดยเสด็จพระราชกุศล
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม 3 กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบนันวัตกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี 
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.25 ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการแก่หน่วยงาน 270 โครงการ
ภายนอก
 - จ านวนงานที่ให้การบริการวชิาการแก่ 270 งาน
หน่วยงานภายนอก (การทดสอบ การตรวจสอบ
และการสอบเทียบ)
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากงานบริการ 8-10 ล้านบาท
วชิาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก

กลยุทธ ์4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธแ์ละ โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก เงินรายได้ 65,000 คณะครุศาสตร์
การตลาดเชิงรุก ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 - จ านวนช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ 4 ช่องทาง

โครงการประชาสัมพันธ์การใหบ้ริการของ คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนการให้บริการวชิาการแก่หน่วยงาน 20 ชิ้นงาน
ภายนอก

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธแ์ละ โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการด้านการวางแผน เงินรายได้ 100,000 คณะเทคโนโลยี
การตลาดเชิงรุก ทรัพยากรองค์กร สารสนเทศ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่ให้บริการแก่หน่วยงาน 1 โครงการ
ภายนอก
 - จ านวนงานบริการวชิาการที่น ามาบูรณาการ 1 งาน
กับรายวชิาหรืองานวจิัย

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาพลักษณ์องค์กร อุตสาหกรรม
(ใช้โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 1.4.1)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากงานบริการ 10 ล้านบาท
วชิาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก

โครงการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนส่ือประชาสัมพนัธอ์อนไลน์ 2 ส่ือ

โครงการประชาสัมพันธ์ เงินรายได้ 50,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - จ านวนช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ 3 ช่องทาง

โครงการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ เงินรายได้ 290,000 คณะบริหารธุรกิจ
และจัดโครงการใหบ้ริการวิชาการแก่ภายนอก และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ให้บริการ 2 โครงการ
แก่หน่วยงานภายนอก

โครงการ ICIT DAY เงินรายได้ 150,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.61 สารสนเทศ
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธแ์ละ โครงการประชาสัมพันธ์สื่อส านักด้วยวีดิทศัน์ ส านักพัฒนา
การตลาดเชิงรุก ลงในระบบ e-commerce เทคนิคศึกษา

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนวดิีทัศน์ 40 เร่ือง

โครงการจัดท าวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา เงินรายได้ 200,000 ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา
 - จ านวนต้นฉบับที่จัดท า 4 ฉบับ 

(พมิพ ์400 เล่ม
ต่อฉบับ)

กลยุทธ ์4.1.3 พฒันาระบบสารสนเทศงานบริการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณก ากับ คณะบริหารธุรกิจ
วชิาการให้มีประสิทธภิาพ ติดตามใหก้ารบริการวิชาการแก่หน่วยงาน และอุตสาหกรรม

ภายนอก บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากงานบริการ 100,000 บาท
วชิาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศในงานบริการ คณะวิทยาศาสตร์
วิชาการ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนระบบที่ใช้ด้านงานบริการวชิาการ 1 ระบบ

กลยุทธ ์4.1.4 เพิ่มศักยภาพการบริการวชิาการ โครงการใหบ้ริการศูนย์ความช่วยเหลือ เงินรายได้ 50,000 ส านักคอมพิวเตอร์
แบบ One-stop Service ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี

ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51
ศูนย์ใหค้วามช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ ์4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากรใหม่ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรยีมความพรอ้ม เงินรายได้ 40,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ในการให้บริการวชิาการอย่างมืออาชีพ ในการใหบ้ริการวิชาการ อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.00

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากรใหม่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม่ประจ าปี คณะอุตสาหกรรม
ในการให้บริการวชิาการอย่างมืออาชีพ ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร

 --- (ต่อ) ---  - ร้อยละของจ านวนบุคลากรใหม่ที่ได้รับการ ร้อยละ 80
อบรม

กิจกรรมส่งเสริมใหบ้คุลากรอบรมเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
การใช้เครื่องมือขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักวจิัยหรือนักวทิยาศาสตร์ที่ได้รับ  2 คน
การอบรม

โครงการถ่ายทอดความรู้ในการปฏบิตัิงานจริง ส านักพัฒนา
ใหแ้ก่บคุลากรใหม่ เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบุคลากรใหม่ที่ได้รับการพฒันา 1 คน

เปา้ประสงค์ที่ 4.2 เปน็องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและใหก้ารรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 4.2.1 จ านวนมาตรฐานที่หน่วยงานภายใน กลยุทธ ์4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โครงการจัดอบรมหุ่นยนต์ใหกั้บหน่วยงาน งบประมาณ 450,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ให้บริการเพือ่ให้การรับรองตามมาตรฐานระดับชาติ ภายนอกคณะ แหล่งอืน่
หรือนานาชาติ ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 4.2.2 จ านวนการให้บริการเพื่อขอรับ  - จ านวนโครงการที่จัดอบรม 1 โครงการ
การรับรองตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
ตัวชี้วดั 4.2.3 จ านวนห้องประลองหรือห้องทดสอบ โครงการ
ที่ได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้น คณะวิทยาศาสตร์
ในรอบปี ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ 2 กิจกรรม
MOU

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.2 เปน็องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและใหก้ารรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เงินรายได้ 15,000 คณะอุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการ 2 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กิจกรรมสรา้งและพัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ 1 ความร่วมมือ

โครงการเตรยีมความพรอ้มดา้นความปลอดภยั เงินรายได้ 25,000 คณะวิทยาศาสตร์
ในโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาระบบเพ่ือขอรับการรับรอง ส านักพัฒนา
มาตรฐาน ISO/IEC 17024 เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024 1 มาตรฐาน

กลยุทธ ์4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ โครงการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ งบประมาณ 450,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านกิจกรรมให้บริการวชิาการอย่างเข้มแข็ง ตัวชี้วดัโครงการ แหล่งอืน่
และมีประสิทธภิาพ  - จ านวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 20 ทีม

โครงการจัดบริการวิชาการเพ่ือศิษย์เก่าและ เงินรายได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
บคุคลภายนอก ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังการจัดอบรม 2 คร้ัง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.2 เปน็องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและใหก้ารรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการจัดอบรมและการจัดสอบ คณะเทคโนโลยี
ด้านกิจกรรมให้บริการวชิาการอย่างเข้มแข็ง โดยใช้ศูนย์สอบ PEARSON VUE สารสนเทศ
และมีประสิทธภิาพ ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนการให้บริการเพื่อขอรับการรับรอง 50 คน
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการใหบ้ริการด้านวิชาการออกแบบ เงินแผ่นดิน 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
ส าหรับหน่วยงานภายในและชุมชน และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่เข้ารับบริการ 6 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการบริการวิชาการการพัฒนาร้านค้า เงินแผ่นดิน 143,200 คณะสถาปตัยกรรม
ชุมชนทบัหลี จังหวัดระนอง และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการจัดฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินรายได้ 200,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนโครงการฝึกอบรม 5 โครงการ สารสนเทศ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.71

โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการ เงินรายได้ 100,000 สถาบนันวัตกรรม
วิชาการ เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนมาตรฐานที่ให้บริการรับรองตาม 2 มาตรฐาน
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
 - จ านวนการให้บริการเพื่อขอรับการรับรอง 450 คน
ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
 - จ านวนห้องประลองหรือห้องทดสอบที่ได้ 3 ห้อง
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วดั 4.3.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือภาคอตุสาหกรรม การให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)
ตัวชี้วดั 4.3.2 จ านวนโครงการท่ีให้บริการวชิาการ ภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วดัโครงการ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  - จ านวน MOU 2 ฉบับ

โครงการบรกิารวิจัยรว่มกับหน่วยงานภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการบริการวจิัยที่ได้รับเงินทุน 2 โครงการ
จากภายนอก

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เงินรายได้ 40,000 คณะครุศาสตร์
ทั้งสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 1 MOU (เซ็นใหม)่
ภายนอก
 - จ านวนโครงการที่ใหบ้ริการวิชาการสอดคล้อง 1 โครงการ
กับความต้องการของสังคม

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง คณะวิทยาศาสตร์
วิชาการ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายใหม่กับองค์กรภายนอก 2 องค์กร
 - จ านวนผลงานที่เกิดจากกลุ่มวจิัย 2 ผลงาน

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ คณะเทคโนโลยี
การบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่มีการ 5 โครงการ
ด าเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับ ภายใต้ MOU
หน่วยงานภายนอก

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โครงการบริการวิชาการภายใต้ MOU คณะเทคโนโลยี
การให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือ ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
ภาคอุตสาหกรรม  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.45

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนโครงการที่ให้บริการวชิาการ 2 โครงการ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

โครงการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและทดสอบ เงินรายได้ 200,000 คณะศิลปศาสตร์
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (เงินเหลือจ่าย) ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิทยาลัยกับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 1 เครือข่าย
ภายนอก ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิทยาลัยกับสถานศึกษา อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 2 เครือข่าย
ภายนอก ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม

โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจากความ คณะอุตสาหกรรม
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 1 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โครงการบริการวิชาการทางด้านศิลปะและ เงินรายได้ 20,000 คณะสถาปตัยกรรม
การให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือ การออกแบบ ครั้งที่ 1 หวัข้อ "การออกแบบ และการออกแบบ
ภาคอุตสาหกรรม ตกแต่งลวดลายบนภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา"

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ
 - จ านวนชิ้นผลงานของนักเรียน 30 ผลงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพชมุชนเพ่ือความยั่งยืน เงินรายได้ 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ และการออกแบบ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง คณะบริหารธุรกิจ
เครือข่ายวิชาการหรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ และอุตสาหกรรม
(ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก บริการ
ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 1 โครงการ
ภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ MOU

กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ (MOU) คณะวิทยาศาสตร์
ทางวิชาการ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ 1 เครือข่าย
 - จ านวนโครงการที่ด าเนินการภายใต้ MOU 1 โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน เงินแผ่นดิน 3,000,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
การให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือ การออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และพัฒนาสื่อ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตระเบยีงเศรษฐกิจ อิเล็กทรอนิกส์

 --- (ต่อ) --- พิเศษภาคตะวันออก ไทย-เยอรมัน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 800 คน

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ เงินรายได้ 50,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 1 เครือข่าย

โครงการใหบ้ริการวิชาการภายใต้งบประมาณ ส านักพัฒนา
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ อุตสาหกรรม
และชุมชน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการ 7 โครงการ
 - จ านวนรายได้ตามสัญญาจ้าง 69 ล้านบาท

โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบนัคุณวุฒิ ส านักพัฒนา
วิชาชีพ เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการ 2 โครงการ

โครงการทดสอบเพ่ือรับรองสมรรถนะบคุคล งบประมาณ 750,000 ส านักพัฒนา
ตามมาตรฐานอาชีพ แหล่งอืน่ เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบุคคลที่เข้ารับการทดสอบ 500 คน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โครงการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบนันวัตกรรม
การให้บริการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือ ตามความต้องการของผู้รับบริการ เทคโนโลยี 
ภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนโครงการที่ใหบ้ริการวิชาการสอดคล้อง 4 โครงการ
กับความต้องการของสังคม

กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจาก โครงการปรับปรุงหอ้ง Robot Academy เงินรายได้ 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบริการวชิาการสู่ภายนอก เพ่ือบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนสมาชิกผู้ใช้บริการห้อง Robot 100 คน
Academy

โครงการจัดอบรมครูและประกวดโครงงาน เงินรายได้ 40,000 คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตรป์ระยุกต ์(รว่มกับมลูนิธิส่งเสรมิฯ) ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการอบรมโอลิมปคิวิชาการ งบประมาณ 200,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ แหล่งอืน่ ประยุกต์
 - จ านวนนักเรียนที่เข้าอบรม 30 คน (สอวน.)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการเครือข่าย เงินรายได้ 50,000 คณะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาตรฐานเครือข่ายความมั่นคง สารสนเทศ
ปลอดภยั
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.45

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจาก โครงการอบรมดา้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เงินรายได้ 50,000 คณะเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการสู่ภายนอก ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.45

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาพลักษณ์องค์กร อุตสาหกรรม
(ใช้โครงการเดียวกบักลยุทธท์ี ่ 1.4.1 และ 4.1.2)

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่ใหบ้ริการวิชาการสอดคล้อง 1 โครงการ
กับความต้องการของสังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เงินรายได้ 30,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง คณะบริหารธุรกิจ
เครือข่ายวิชาการหรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ และอุตสาหกรรม
(โครงการที่ใหบ้ริการวิชาการสอดคล้อง บริการ
กับความต้องการของสังคม)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่ใหบ้ริการวิชาการสอดคล้อง 1 โครงการ
กับความต้องการของสังคม ภายใต้ MOU

โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อวีดิทศัน์เพ่ือ เงินแผ่นดิน 76,600 สถาบนัสหกิจศึกษา
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ดิจิตอล และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใช้อุปกรณ์แสดง 10 คน ไทย-เยอรมัน
ส่ือจ าลองระบบ 3 มิติ
 - จ านวนส่ือวดิีทัศน์ที่ผลิตตามมาตรฐาน 8 ตอน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
ตัวชี้วดั 4.4.1 จ านวนงานบริการวชิาการที่น ามา กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหวา่ง โครงการต่อยอดปริญญานิพนธ์เพ่ือถ่ายทอด เงินรายได้ 325,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

บูรณาการกับรายวชิา งานบริการวชิาการกับการจัดการเรียนการสอน ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (เหลือจ่าย)
ตัวชี้วดั 4.4.2 จ านวนโครงการบริการวชิาการ และงานวจิัย ตัวชี้วดัโครงการ
ที่น ามาบูรณาการกับการวจิัย  - จ านวนโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน 5 ทุน

 - จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุน 1 โครงการ

โครงการบรรยายพิเศษทางด้านสถิติและ คณะวิทยาศาสตร์
การประยุกต์ โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ประยุกต์
เพ่ือการบริการวิชาการแก่บคุคลภายนอก
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการและน ามา  1 โครงการ
บูรณาการกับการวจิัย
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการสนับสนุนใหบ้คุลากรน างานบริการ งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาศาสตร์
วิชาการมาบรูณาการกับการเรียนการสอน แหล่งอืน่ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ (กองกิจฯ)
 - จ านวนวชิาที่น างานบริการวชิาการมา 1 วชิา
บูรณาการกับการเรียนการสอน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.00

โครงการบรูณาการงานบริการวิชาการกับ คณะเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอน และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 2 หลักสูตร
บูรณาการกับหลักสูตรในการเรียนการสอน 

โครงการบรูณาการงานบริการวิชาการกับ คณะเทคโนโลยี
การวิจัย และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 5 โครงการ
บูรณาการกับการวจิัย

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหวา่ง โครงการนวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและ เงินรายได้ 50,000 คณะเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการกับการจัดการเรียนการสอน เครือข่าย สารสนเทศ
และงานวจิัย ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนงานบริการวชิาการที่น ามาบูรณาการ 1 งาน
กับรายวชิา
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 1 โครงการ
บูรณาการกับการวจิัย

โครงการบรกิารวิชาการเรือ่ง "เทรดหุ้นส าหรบั เงินรายได้ 20,000 คณะศิลปศาสตร์
นักลงทนุหน้าใหม่" ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการบรูณาการงานบริการวิชาการกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
การเรียนการสอน และ/หรืองานวิจัย อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานบริการวชิาการที่น ามาบูรณาการ 2 รายวชิา
กับรายวชิา
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 2 โครงการ
บูรณาการกับการวจิัย

โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน เงินรายได้ 17,000 คณะสถาปตัยกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ และการออกแบบ
 - จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ชุมชน
 - จ านวนผลงานที่ออกแบบร่วมกับชุมชน 1 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหวา่ง โครงการจัดนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้อง คณะบริหารธุรกิจ
งานบริการวชิาการกับการจัดการเรียนการสอน เข้าร่วมบริการวิชาการใหแ้ก่สังคม และอุตสาหกรรม
และงานวจิัย ตัวชี้วดัโครงการ บริการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการงานบริการ 1 รายวชิา
วชิาการกับการเรียนการสอน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ คณะบริหารธุรกิจ
วิชาการน ามาบรูณาการกับงานวิจัย และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 1 โครงการ
บูรณาการกับการวจิัย

กิจกรรมสร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบรกิารวิชาการกับการจัดการเรยีนการสอน และเทคโนโลยี
และงานวิจัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานบริการวชิาการที่เชื่อมโยงน ามา 5 ความเชื่อมโยง
บูรณาการกับรายวชิา

กิจกรรมส่งเสริมใหน้ าความรู้ที่แสดงอยู่ คณะวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ใช้ในการเรียน พลังงานและ
การสอน สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิาที่บูรณาการงานด้านบริการ 4 รายวชิา
วชิาการและวจิัยในการเรียนการสอน

โครงการอบรมพร้อมสอบ TOEIC เงินรายได้ 20,000 คณะบริหารธุรกิจ
ส าหรับบคุคลทั่วไป
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหวา่ง โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการทางภาษา เงินรายได้ 20,000 คณะบริหารธุรกิจ
งานบริการวชิาการกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการสนทนาส าหรับบคุคลทั่วไป
และงานวจิัย ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เงินแผ่นดิน 17,000,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม และพัฒนาสื่อ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนา อิเล็กทรอนิกส์
ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไทย-เยอรมัน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนมัธยม/อาชีวศึกษาที่เข้าร่วม 10 แห่ง
โครงการ
 - จ านวนนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษาได้รับการ 2,000 คน
พฒันาความรู้
 - จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า 200 คน
ร่วมโครงการ

โครงการใหบ้ริการวิชาการด้านการจัด สถาบนันวัตกรรม
การเรียนการสอน เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนงานบริการวชิาการที่น ามาบูรณาการ 1 หลักสูตร
กับกระบวนวชิา

กลยุทธ ์4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานบริการ กิจกรรมการอบรมการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
วชิาการที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์

 - จ านวนผู้เข้ารับการอบรมการใช้เคร่ืองมือ 50 คน
เฉพาะทาง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานบริการ โครงการพัฒนาบคุลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม เงินรายได้ 40,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
วชิาการที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง ในการใหบ้ริการวิชาการ อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) --- (ใช้โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 4.1.5)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานบริการวชิาการที่น ามาบูรณาการ 2 รายวชิา
กับรายวชิา
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 2 โครงการ
บูรณาการกับการวจิัย

กิจกรรมส่งเสริมบคุลากรใหบ้ริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โดยใช้องค์ความรู้เฉพาะด้านแก่ชุมชนและ พลังงานและ
ภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหน่วยงานที่ให้บริการวชิาการโดยใช้ 1 หน่วยงาน
องค์ความรู้เฉพาะทางจากบุคลากรของคณะ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล
ตัวชี้วดั 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร กลยุทธ ์5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม โครงการสนับสนุนใหม้ีวิชา Work Ethics คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลในการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ตามหลักธรรมาภบิาล ของแต่ละวชิา ตัวชี้วดัโครงการ
     1) บุคลากร  - จ านวนหลักสูตรที่มีวชิา Work Ethics 3 หลักสูตร
     2) นักศึกษา
ตัวชี้วดั 5.1.2 ร้อยละผลสัมฤทธิข์องการสร้างสรรค์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เงินรายได้ 220,000 คณะวิทยาศาสตร์
วฒันธรรมธรรมาภบิาลตามเกณฑ์องค์กรโปร่งใส ประจ าปกีารศึกษา 2562 ประยุกต์
ตัวชี้วัด 5.1.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย/ ตัวชี้วดัโครงการ
นวตักรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  - ระดับความส าเร็จของการจัดโครงการ ระดับมาก
ตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือส่งเสริม เงินรายได้ 60,000 คณะเทคโนโลยี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาล สารสนเทศ
และกีฬาสานสัมพันธ์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 80
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการส่งเสริมใหนั้กศึกษามีคุณธรรม คณะศิลปศาสตร์
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการของนักศึกษา 3 โครงการ

โครงการส่งเสรมิในที่ประชมุส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัยและงาน อุตสาหกรรม
บริการวิชาการ
(ใช้โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 2.5.1)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภบิาล
   1) บุคลากร ร้อยละ 70
   2) นักศึกษา ร้อยละ 70

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม โครงการสรา้งสื่อสรา้งภาพลักษณ์ที่ถูกระเบียบ เงินรายได้ 25,000 คณะสถาปตัยกรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลในการเรียนการสอน ของนักศึกษา คณะสถาปตัยกรรมและการ และการออกแบบ
ของแต่ละวชิา ออกแบบ

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพานไหว้ครู สถอ.รักษ์โลกอย่าง เงินรายได้ 10,000 คณะสถาปตัยกรรม
สร้างสรรค์ ประจ าปกีารศึกษา  2562 และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารงานของคณะ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - ร้อยละของการประเมินประสิทธภิาพและ ร้อยละ 80
ประสิทธผิลการบริหารงานของคณะ

กิจกรรมส่งเสริมใหอ้าจารย์ผู้สอนสอดแทรก คณะวิทยาศาสตร์
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในรายวิชา พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนรายวชิาที่มีการสอดแทรกคุณธรรม 2 รายวชิา
และจรรยาบรรณ

กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม เงินรายได้ 152,000 คณะครุศาสตร์
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลให้แก่ จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลใหแ้ก่นักศึกษา งบประมาณ 270,000 อุตสาหกรรม
นักศึกษาและบุคลากร และบคุลากร แหล่งอืน่

ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ธรรมมาภบิาล

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม    1) บุคลากร ร้อยละ 80
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลให้แก่    2) นักศึกษา ร้อยละ 80
นักศึกษาและบุคลากร  - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/งานวจิัย/ 4 โครงการ/

 --- (ต่อ) --- นวตักรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 1,482,500 คณะวิทยาศาสตร์
ตามหลักธรรมาภบิาลใหแ้ก่นักศึกษา ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 6 โครงการ
ตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ เงินรายได้ 55,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภบิาล คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ และการจัดการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 80 อุตสาหกรรม
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาล
ในรอบปี
 - ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 80
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาล
ในรอบปี

โครงการอบรมพัฒนาจิต เงินรายได้ 10,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนกจิกรรม/โครงการ/งานวจิัย/นวตักรรม 2 โครงการ
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภบิาล

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและ เงินรายได้ 5,000 คณะศิลปศาสตร์
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลให้แก่ สิทธิพลเมือง ประยุกต์
นักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ
 - ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 8 คะแนน
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
หลักธรรมาภบิาลใหแ้ก่นักศึกษาและบคุลากร อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละผลสัมฤทธิข์องการสร้างสรรค์วฒันธรรม ร้อยละ 60
ธรรมาภบิาลตามเกณฑ์องค์กรโปร่งใส
 - จ านวนกจิกรรม/โครงการ/งานวจิัย/นวตักรรม 1 โครงการ
ทีส่่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการค่ายจริยธรรมนักศึกษาใหม่ เงินรายได้ 40,000 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการจัดพิธีไหว้ครู เงินรายได้ 6,300 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 300 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการกิจกรรมวันสถาปนาคณะสถาปตัยกรรม เงินรายได้ 85,000 คณะสถาปตัยกรรม
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลให้แก่ และการออกแบบ ป ี2562 และการออกแบบ
นักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด 20 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เงินรายได้ 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
ประจ าปกีารศึกษา 2562 และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการท าบญุประจ าป ี เงินรายได้ 25,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ วิศวกรรมศาสตร์
 - จ านวนบุคลากร นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 80 คน นานาชาติสิรินธร

ไทย - เยอรมัน

กิจกรรมวันก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เงินรายได้ 40,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรม เงินรายได้ 30,000 คณะพัฒนาธุรกิจ
จริยธรรม และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 55,000 คณะบริหารธุรกิจ
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลให้แก่ ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
นักศึกษาและบุคลากร  - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/งานวจิัย/ 2 โครงการ บริการ

 --- (ต่อ) --- นวตักรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการคัดหา EAT  Bฺrand Ambassador เงินรายได้ 10,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนตัวแทน EAT  Bฺrand Ambassador 2 คน

โครงการ MPet ร่วมใจปลูกปา่ชายเลน เงินรายได้ 20,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ถวายพ่อของแผ่นดนิ ประจ าปีการศึกษา 2561 และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการจิตอาสาสานสัมพันธ์วันของเรา เงินรายได้ 65,000 คณะวิทยาศาสตร์
(SciEE Day) พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  150 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เงินรายได้ 40,000 คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  250 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการไหว้ครู เงินรายได้ 500,000 คณะบริหารธุรกิจ
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลให้แก่ ตัวชี้วดัโครงการ
นักศึกษาและบุคลากร  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 --- (ต่อ) ---  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม เงินรายได้ 500,000 คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 10,000 บณัฑิตวิทยาลัย
จิตสาธารณะบคุลากรและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม 2 กิจกรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะบุคลากรและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้าง เงินรายได้ 70,000 ส านักคอมพิวเตอร์
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดี และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนงานวจิัย/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน 3 งานวจิัย/
ด้านศิลปวฒันธรรมหรือภมูิปัญญาไทยของ โครงการ/กจิกรรม/
ส่วนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลงาน

โครงการผู้บริหารพบคณาจารย์และนักวิจัย เงินรายได้ 30,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

มจพ. และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 4.00
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เงินรายได้ 15,000 ส านักพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลให้แก่ ในการปฏบิตัิงาน เทคโนโลยีเพ่ือ
นักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ 1 องค์ความรู้
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถาบนันวัตกรรม
ตามหลักธรรมาภบิาลใหแ้ก่บคุลากร เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม 2 โครงการ/
จริยธรรมตามหลักตามธรรมาภบิาลให้แก่ กิจกรรม
บุคลากร
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 80
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการ เงินรายได้ 32,000 ส านักงานอธิการบดี
ปฏบิตัิตนตามหลักธรรมาภบิาลของบคุลากร (โดย : กองกฎหมาย)

ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ

เปา้ประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วดั 5.2.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ เงินรายได้ 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานวจิัย/นวตักรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสากล วฒันธรรมสากล และศึกษาวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการ 2 โครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและ เงินรายได้ 16,500 คณะครุศาสตร์
วฒันธรรมสากล วัฒนธรรมไทย งบประมาณ 150,000 อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ แหล่งอืน่
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการวฒันธรรมไทย 3 โครงการ/
สู่สากล กิจกรรม
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.95
โครงการ

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 80 คน
 - ระดับความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ระดับมาก

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ และการจัดการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน ที่ส่งเสริม 2 โครงการ/ อุตสาหกรรม
วฒันธรรมสากลในรอบปี กิจกรรม

โครงการ IT English for Fun เงินรายได้ 20,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวจิัย/ 1 โครงการ
นวตักรรม ที่ส่งเสริมวฒันธรรมสากล
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการ English Fun Fair เงินรายได้ 50,000 คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล เงินรายได้ 100,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
วฒันธรรมสากล ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวจิัย/ 1 กิจกรรม
นวตักรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสากล

โครงการบรูณาการกิจกรรมเสริมทกัษะ เงินรายได้ 50,000 คณะอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ เกษตร
อาเซียน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการกีฬาสัมพันธ์ (TGGS Sports Day) เงินรายได้ 15,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ วิศวกรรมศาสตร์
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 นานาชาติสิรินธร

ไทย - เยอรมัน

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ เงินรายได้ 15,000 บณัฑิตวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย วิศวกรรมศาสตร์
และตา่งประเทศ (TGGS International Day) นานาชาติสิรินธร
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย - เยอรมัน
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการ Asian Market Day เงินรายได้ 20,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการวางมาตรฐาน Green University คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - ระดับผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 บริการ
มหาวทิยาลัยสีเขียว

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์ เงินรายได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วฒันธรรมสากล สวมหมวกกันน็อกล็อกความปลอดภยั และเทคโนโลยี
 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการ EAT อาสา เงินรายได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กิจกรรมสนับสนุนการใช้ระบบเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์
อินเตอร์เน็ตในการสื่อสารภายในคณะ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนงานที่ใช้ติดต่อส่ือสารภายในคณะ 2 ระบบ
ด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โครงการดูหนังฟังเพลงแล้วเก่งภาษา เงินรายได้ 10,000 ส านักหอสมุดกลาง
(English in Edutainment 2018)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล เงินรายได้ 50,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.50
โครงการ

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ 50,000 ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดักิจกรรม เทคนิคศึกษา
 - จ านวนกิจกรรม 3 กิจกรรม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวฒันธรรมสากล โครงการอบรมความปลอดภยัใหกั้บนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการ ตัวชี้วดัโครงการ
ท างาน  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ

 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน

โครงการส่งเสริมใหใ้ช้ภาษาอังกฤษในการ คณะวิทยาศาสตร์
จัดการเรียนการสอน ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนวชิาที่ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอ 1 วชิา
เป็นภาษาอังกฤษ

โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ Green University เงินรายได้ 100,000 คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวจิัย/ 2 โครงการ บริการ
นวตักรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียว

โครงการ KMUTNB Freshy สานสัมพันธ ์มจพ. เงินรายได้ 20,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กิจกรรมส่งเสริมใหอ้าจารย์ผู้สอนสอดแทรก คณะวิทยาศาสตร์
วัฒนธรรมสากล (ภาษาอังกฤษเครือข่าย พลังงานและ
อินเตอร์เน็ต) ในการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิาที่มีการสอดแทรกวฒันธรรม 5 รายวชิา
สากลด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวฒันธรรมสากล โครงการกิจกรรมสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อม เงินรายได้ 400,000 คณะบริหารธุรกิจ
ในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการ เปน็ผู้บริหาร
ท างาน ตัวชี้วดัโครงการ

 --- (ต่อ) ---  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 4 โครงการ/กิจกรรม

วฒันธรรมสากล

เปา้ประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทลั
ตัวชี้วดั 5.3.1 ระดับความส าเร็จของการน า กลยุทธ ์5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมใหม้ีการใช้งานเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์
เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ดิจิทัลเพื่อการปฏบิัติงาน ดิจิทลัเพ่ือการปฏบิตัิงาน อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4
ไปใช้ประโยชน์

โครงการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการ คณะวิทยาศาสตร์
ปฏบิตัิงาน ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ 2 ระบบ
ปฏบิัติงาน
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 6
ไปใช้ประโยชน์

โครงการสนับสนุนบคุลากรน าเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงาน และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5
มาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงาน

โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั คณะเทคโนโลยี
ในการปฏบิตัิงาน สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4
ไปใช้ประโยชน์

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทลั (ต่อ)
กลยุทธ ์5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เงินรายได้ 1,500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการปฏบิัติงาน บริหารและเว็บไซต์ อุตสาหกรรม

 --- (ต่อ) --- (ใช้โครงการร่วมกับกลยุทธท์ี่ 1.5.1)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4
ไปใช้ประโยชน์

โครงการสนับสนุนกิจกรรมหรือผลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
หรือนวัตกรรมวัฒนธรรมสากล และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวจิัย/ 2 โครงการ
นวตักรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสากล

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ภายในคณะ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - ร้อยละของบุคลากรผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ร้อยละ 50 
เพื่อการปฏบิัติงาน

โครงการใหค้วามรู้แก่บคุลากรเก่ียวกับการใช้ เงินรายได้ 5,000 บณัฑิตวิทยาลัย
Application ในการปฏบิตัิงาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่น า Application ร้อยละ 80
ไปใช้ในการปฏบิัติงานจริง

โครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของปริมาณการใช้กระดาษลดลง ร้อยละ 20

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ/์ ค่าเปา้หมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ป ี2562 ป ี62 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทลั (ต่อ)
กลยุทธ ์5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี โครงการเครื่องแม่ข่ายเพ่ือระบบสารสนเทศ เงินรายได้ 1,850,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ดิจิทัลเพื่อการปฏบิัติงาน วิทยาเขตระยอง และเทคโนโลยี

 --- (ต่อ) --- ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนระบบเซิฟเวอร์ที่ให้บริการต่อหน่วยงาน 1 ระบบ
 - จ านวนคร้ังที่ระบบเซิฟเวอร์ไม่สามารถ > 3 คร้ัง
ส ารองข้อมูลได้ 

โครงการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทลั เงินรายได้ 50,000 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์

ไปใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5
ไปใช้ประโยชน์

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลรักษา เงินรายได้ 28,000 ส านักงานอธิการบดี
เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2 (โดย : กองส่งเสริม
ตัวชี้วดัโครงการ วิชาการ)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ. น่ารู้ เงินรายได้ 18,600 ส านักงานอธิการบดี
ของคนยุคดิจิทลั 4.0 (โดย : กองส่งเสริม
ตัวชี้วดัโครงการ วิชาการ)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
อบรม



 
จัดท ำโดย 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

 
 

ที่ปรึกษำ 
นายธีระ  ภักดีวานิช  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 
 

ผู้จัดท ำ 
นางสาวฐิติพร  ตันติศรียานุรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล 

  นางสาวจุฑามาศ  พูลประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

อัดส ำเนำ 
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

 
 

เย็บเล่ม/เข้ำปก 
ศูนย์ผลิตต าราเรียน ส านักงานอธิการบดี 

 
 

พิมพ์ 
จ านวน 70 เล่ม 

 
 
 

 


