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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 เพ่ือขับเคลื่ อนมหาวิทยาลัยไปสู่ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” ทั้งนี้ ได้มีการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยวางแผนด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองกับแผนฯ 12 ระยะกลางแผน โดยจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ของส่วนงานและแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ
รายปี ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนฯ 12 ระยะกลางแผนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดใหส้่วนงานพิจารณาเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน เพ่ือน ามาเป็นส่วน
หนึ่งในแผนปฏิบัติการประจ 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. 2563 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย 
ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต ไปสู่ “ความเป็นผู้น าองค์กรด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (Leader in 
University Industry Cooperation)” ผ่านยุทธศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ 4 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์
ทั้งหมด 41 กลยุทธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท าความเชื่อมโยงระหว่างแผนฯ 12 ระยะกลางแผน กับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว 

ส าหรับเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ จ าแนกเป็นแผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ส่วนที่ 2 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานจะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปขีองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 
- 31 มีนาคม 2563) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามล าดับต่อไป 

กองแผนงาน ขอขอบคุณทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าข้อมูลและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย จะสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือให้
การด าเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล  
กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ จ าแนกเป็น
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ส่วนที่ 2 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ทั้งนี้ก าหนดให้แต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมส าคัญของส่วนงาน ไม่เกิน 2 โครงการ/กิจกรรมเท่านั้น 
และในกรณีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับหลายกลยุทธ์ ให้ส่วนงานพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องมากที่สุด
เพียงกลยุทธ์เดียว เมื่อพิจารณาข้อมูลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 
29,000,000 บาท โดยจ าแนกเป็น แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินรวม 21,000,000 บาท เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาบุคลากร 
งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ชิ้นส่วนอากาศยานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส าหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม 8,000,000 บาท ได้แก่ โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับส่วนงาน/หน่วยงาน 
ส าหรับด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทั้งในลักษณะงานประจ าและงานพัฒนา วงเงินรวมทั้งสิ ้น 
102,659,800 บาท เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานที่ตอบสนองแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย พบว่า ส่วนงาน
ได้ร่วมก าหนดแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามขีดความสามารถ ศักยภาพและความพร้อม  โดยก าหนด
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แหล่งเงิน และผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น จ านวนทั้งสิ้น 
556 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน
โครงการ/กิจกรรม มากที่สุด จ านวน 209 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.59 รองลงมาได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
ศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม ซึ่งมีจ านวน 97, 93, 82 และ 75 โครงการ/กิจกรรม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายกลยุทธ์ พบว่า 
ไมม่ีโครงการ/กิจกรรม ทีร่องรับกลยุทธ์ตามแผนฯ 12 ระยะกลางแผน จ านวน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1.6.4 
สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความ
ปริทัศน์ (Review Paper) กลยุทธ์ที่ 3.1.13 ส่งเสริมวารสารวิชาการภายในมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล 
WoS หรือ SCOPUS กลยุทธ์ที่ 3.2.3 สร้างระเบียบในการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และ/หรือเชิงสังคม และกลยุทธ์ที่ 4.1.4 เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการแบบ One-stop Service 



 เมื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณ พบว่า ส่วนงานตั้งงบประมาณส าหรับใช้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ (1) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร จ านวนทั้งสิ้น 106,646,840 บาท 
จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 3,329,100 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 103,317,740 บาท 
(2) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.), กรมป้องกันอัคคีภัย (ปภ.), เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก ฯลฯ จ านวน 13,932,000 บาท 
และไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 157 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ส่วนงานยังไม่สามารถ
ระบุงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือวงเงินงบประมาณท่ีจะด าเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวอีกครั้ง 

โดยสรุป โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนอง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจ านวนรวมทั้งสิ ้น 647 โครงการ วงเงินประมาณทั้งสิ ้น 
252,238,640 บาท สามารถจ าแนกโครงการ/กิจกรรม ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 
 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนที่ 2 
 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 87 โครงการ/

กิจกรรม 
ส่วนที่ 3 
 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน จ านวน 556 โครงการ 

 
 
 
 
 

 



(พ.ศ. 2562 - 2564)
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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 ส่งเสริมนโยบายงานบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และสังคม 
 กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจนก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการก าหนด 

ความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการการก าหนดผลการเรียนรู้  
ที่คาดหวังและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการอ านวยความสะดวก   
ในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ 

 กลยุทธ์ 2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ตามแนวทางของการ       
จัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) 
 กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ตามแนวทางการ    

จัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes 
of practice, and learn via real case studies) 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการและ
วิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ 2.3.1 พัฒนาคนและระบบเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการที่

ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ 2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบธนาคาร

หน่วยกิต (Credit bank) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 
เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของผูใ้ช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ 
 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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจากแหล่งทุนภายใน

มหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
 กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
 กลยุทธ์ 3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ 3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ทันสมัยและคล่องตัว 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 
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 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ
 กลยุทธ์ 4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐหรือ

ภาคอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก 
เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
 กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 กลยุทธ์ 4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานบริการวิชาการท่ีใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 
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 
 



ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12

ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)

กับแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580)



ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) 
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 
 

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ 
(Management Excellence) 
เป้าประสงค์ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ
เฉพาะ (SMART People) 
เป้าประสงค์ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล          
(Digital University) 
เป้าประสงค์ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กร             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ  

และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม  
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 1 มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบ
บริการ บริหารจัดการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ 5 สร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทาง 
การเงินการคลัง โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน และบริหารสินทรัพย์
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบและขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ 10 สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
และท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

 

 กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

- 

 กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ  
การให้บริการบุคลากร 

- 

 กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 

 กลยุทธ์ 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 



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

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

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

 

 กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรน า
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 

- 

 กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน 

- 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
 

 กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กรเชิงรุก 

 กลยุทธ์ 1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์
องค์กรผ่านการท ากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม 
 

 กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กรเชิงรุก 

 กลยุทธ์ 1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กรเชิงรุก 

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ 

 

 กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างฐานข้อมูล
กลาง (Big Data) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการ
อย่างยั่งยืน 

 

 กลยุทธ์ 1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในการเป็นมหาวิทยาลัย
ยั่งยืน 
 

 กลยุทธ์ 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นมหาวิทยาลัย
ยั่งยืน 
 

 กลยุทธ์ 7 สร้างต้นแบบการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ 1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 

- 

 กลยุทธ์ 1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เฉพาะด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตร    
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา  
(Academic Excellence) 
เป้าประสงค์ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญา 
(Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มี
คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่น
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และสังคม 
 กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน

ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการ
ก าหนดความชัดเจนของหลักสูตรและสามารถแสดง
จุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการการก าหนด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

 กลยุทธ์ 1 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณาการ
เทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธ์ 9 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานให้ท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน าในการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การศึกษา 
(Outcome Based Education) และมีทักษะที่
ต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

 กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและการอ านวยความ
สะดวกในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ 

 กลยุทธ์ 1 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณาการ
เทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน  
ที่มีประสิทธิภาพและมีสิ่งสนับสนุนการเรียน   
การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
 

 กลยุทธ์ 2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ 

 กลยุทธ์ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ตามแนวทางของการจัด
การศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) 

 

 กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน    
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีคิดเป็น ท าเป็น ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) 
(KMUTNB Characters : work bench, standard 
codes of practice, and learn via real case 
studies) 

 กลยุทธ์ 11 ส่งเสริมให้ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
และ มจพ. วิทยาเขตระยอง มีหลักสูตรที่มุ่งเน้น
เพ่ือการพัฒนาร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

 กลยุทธ์ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 
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เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็น
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ 
และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน 

 

 กลยุทธ์ 2.3.1 พัฒนาคนและระบบเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการ    
ที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนา
จากหลากหลายหน่วยงาน 
 

- 

 กลยุทธ์ 2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจัด   
การเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 

 กลยุทธ์ 4 พัฒนาหลักสูตรทั้งแบบปริญญา
(Degree) และประกาศนียบัตร (Non-Degree)  
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 กลยุทธ์ 13 พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) เพ่ือการเทียบโอนทั้งรายวิชา  
และประสบการณ์ 

 กลยุทธ์ 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ 

 

 กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ 3 เพ่ิมจ านวนหลักสูตรที่มีการส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษ จัดโครงการส่งเสริมความ 
เป็นนานาชาติของนักศึกษาและทักษะด้านอ่ืนๆ 
ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นสากล 

 กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   
และคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง       
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 กลยุทธ์ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มี
ศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 
โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ความเป็นสากล 
(Internationalization) การบริหารการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล (ต่อ) 

 
 
 
 

 กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยี (Technopreneurship)           
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะชีวิต (Soft Skills) 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
และความเป็นสากล (Internationalization) 

 กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมให้หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากองค์กรวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
 

 กลยุทธ์ 2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและ
กระบวนการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน       
ในรูปแบบสากลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 7 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มี
ศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 
โดยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Skills) ความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ความเป็นสากล 
(Internationalization) การบริหารการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัยหรือบริการวิชาการ 

 

 กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน
ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม     
ในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบ
โจทย์ภาครัฐและเอกชน และเกิดการบูรณาการ
การเรียนรู้คู่กับการท างานในรูปแบบต่างๆ 

 กลยุทธ์ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการ
วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม (Research, 
Invention & Innovation Excellence) 
เป้าประสงค์ 2.1 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์ 2.2 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 2.3 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม 

 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการ     
จัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัยขอทุน

สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจาก  
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ 
 

 กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการท างานร่วมกันของ      
กลุ่มอาจารย์ในงานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสในการ
ได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน 

 กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 

 กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการท างานร่วมกันของ      
กลุ่มอาจารย์ในงานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสในการ
ได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน 
 

 กลยุทธ์ 3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหา
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 

 กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้าง
เครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนอง   
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบ   
ต่อการพัฒนาประเทศ 
 

 กลยุทธ์ 3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงาน
สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ให้มีความทันสมัยและคล่องตัว 
 

 กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบการจัดการและบริหาร
ภาระงานสนับสนุนงานวิจัยและบุคลากรเพ่ือให้
การวิจัยด าเนินได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 

 กลยุทธ์ 3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 

 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของ
อาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  
และสิทธิบัตร 

 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้าน
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร 
 

 กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของ
อาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  
และสิทธิบัตร 

 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมแรงจูงใจของอาจารย์ในด้าน
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร 
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 กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้าง
เครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนอง   
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบ   
ต่อการพัฒนาประเทศ 
 

 กลยุทธ์ 3.1.8 เพ่ิมจ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มี
ศักยภาพในการเขียนบทความ 
 

- 

 กลยุทธ์ 3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS 

 กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปยัง     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 กลยุทธ์ 3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความ
ปริทัศน์ (Review Paper) 
 

- 

 กลยุทธ์ 3.1.11 ส่งเสริมทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
และหลังปริญญาเอก (Post Doctor) 

 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของ
อาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  
และสิทธิบัตร 
 

 กลยุทธ์ 3.1.12 ส่งเสริมเทคนิคการถูกอ้างอิง 
(Citation) 

 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของ
อาจารย์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  
และสิทธิบัตร 
 

 กลยุทธ์ 3.1.13 ส่งเสริมวารสารวิชาการภายใน
มหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล WoS หรือ 
SCOPUS 

- 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

 

 กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานไปขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมระเบียบและการจัดการในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก
งานวิจัย 
 

 กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 

 กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมระเบียบและการจัดการในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก
งานวิจัย 
 

 กลยุทธ์ 3.2.3 สร้างระเบียบในการน าทรัพย์สิน  
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือ
เชิงสังคม 

 กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมระเบียบและการจัดการในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก
งานวิจัย 
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 กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่
และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 

- 

 กลยุทธ์ 3.2.5 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่
และบรรยากาศความเป็นผู้ประกอบการ 
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงาน
บริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ 
(Academic Service Excellence) 
เป้าประสงค์ 3.1 พ่ึงพาตนเองด้วยการหารายได้      
ทั้งในรูปของค่าใช้จ่าย (In Cash) และในรูปมูลค่า      
(In Kind) จากงานบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ 3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การ
บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
เป้าประสงค์ 3.3 เป็นองค์กรที่มภีาพลักษณ์ 
(Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับใน
ศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ 4.1.1 เพ่ิมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 3 พัฒนาโครงสร้างการบริหารบุคลากร 
เพ่ือรองรับการให้บริการวิชาการ 

 กลยุทธ์ 4 พัฒนาแนวปฏิบัติภายในของ
มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่องานบริการวิชาการ เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ 
 

 กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก 

 กลยุทธ์ 6 สร้างแบรนด์ทางการตลาด 
(Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) ส าหรับใช้เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ 
 

 กลยุทธ์ 4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรและความพร้อมด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ส าหรับงานบริการ
วิชาการ 
 

 กลยุทธ์ 4.1.4 เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการ 
แบบ One-stop Service 

 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ในด้าน
การบริการวิชาการ 

 กลยุทธ์ 4 พัฒนาแนวปฏิบัติภายในของ
มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่องานบริการวิชาการ เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ 
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 กลยุทธ์ 4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ใหม่ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ 

 กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือรองรับงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน
โดยการปลูกจิตส านึกรักองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

 

 กลยุทธ์ 4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

 กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ส่วนงานและวิทยาเขตในการบริการวิชาการ 

 กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้าง
เครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม
เพ่ือตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการท่ียั่งยืน 
 

 กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ 
ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและ     
มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ส่วนงานและวิทยาเขตในการบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

 

 กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก        
ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม 
 

 กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมแนวทางเชิงรุกในการสร้าง
เครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม
เพ่ือตอบสนองการสร้างงานบริการวิชาการท่ียั่งยืน 

 กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจาก
งานบริการวิชาการสู่ภายนอก 

 กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
สังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 

 

 กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่าง
งานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน  
และงานวิจัย 
 

 กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตร      
การเรียนการสอนได้ 

 กลยุทธ์ 4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานบริการ
วิชาการท่ีใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง 

 กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือรองรับงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน
โดยการปลูกจิตส านึกรักองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ 
(Management Excellence) 
เป้าประสงค์ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ
เฉพาะ (SMART People) 
เป้าประสงค์ 4.2 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล          
(Digital University) 
เป้าประสงค์ 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอน
ของแต่ละวิชา 
 

- 

 กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร 

 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา และจิตส านึกการรักองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล  
 กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม

วัฒนธรรมสากล 
 

- 

 กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวัฒนธรรม
สากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและ
การท างาน 

- 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล  
 กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
วัฒนธรรม 

 



ประเดน็ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มีคุณภาพ

กลยทุธ์

วงเงิน รวมทั้งสิ้น 90,711,750 บาท รวมทั้งสิ้น 35,693,890 บาท รวมทั้งสิ้น 81,488,200 บาท รวมทั้งสิ้น 37,124,600 บาท รวมทั้งสิ้น 7,220,200 บาท

หมายเหตุ (1) วงเงินในโครงการตามแผนปฏบิัตกิารของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ไมเ่กิน 2 โครงการ : 1 กลยุทธ์
(2) ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ม ี1 โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมส่ามารถระบุวงเงินได้
(3) กลยุทธ์ที่ไมม่โีครงการ/กิจกรรม มารองรบั ไดแ้ก่ กลยุทธ์ที่ 1.6.4, กลยุทธ์ที่ 3.1.10, กลยุทธ์ที่ 3.1.13, กลยุทธ์ที่ 3.2.3 และกลยุทธ์ที่ 4.1.4

แผนภูมิแสดงวงเงินที่ตั้งไวส้ าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธใ์นแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) ของมหาวทิยาลยั

1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถ 3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและ 4.1 ผู้รับบริการใหก้ารยอมรับในศักยภาพการให้ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภบิาล

5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทลั

ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม การน าไปใช้ประโยชน์ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล

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

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

1. บริหารจัดการเชิงรุก 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บริหารจัดการหลักสูตร 
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย 
พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. เสริมสร้างศักยภาพงานบรกิาร
วิชาการให้มีความเข้มแขง็ 

และเป็นที่ยอมรับ 

5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม 



ส่วนที ่1

สรุปขอ้มูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ

               แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

               แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค

โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิตามแผนงานบรูณาการ



โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 3 โครงการ วงเงินรวม 21,000,000 บาท ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม วงเงิน  10,000,000 บาท 
เข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี วงเงิน  10,000,000 บาท 
ยานยนต์สมัยใหม่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและ วงเงิน  1,000,000 บาท 
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้านเทคโนโลยี 
ขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ านวน 1 โครงการ วงเงินรวม 8,000,000 บาท ดังนี้ 

1. โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอย วงเงิน  8,000,000 บาท 
ของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 

 
 
 

 



สรุปขอ้มูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

ส่วนที ่2

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย



โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 102,659,800 บาท 

…………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………… 

ส าหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 200,000 บาท 
1) โครงการส่งเสริมและบ ารุงรักษา Center Lab 1 วงเงิน 200,000 บาท 

 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 5,000,000 บาท 
1) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ TGGS วงเงิน 4,000,000 บาท 
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (CRDC) วงเงิน 1,000,000 บาท 

 วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 250,000 บาท 
1) โครงการบริหารจัดการหลักสูตรในวิทยาลัยนานาชาติ วงเงิน 250,000 บาท 

 ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 โครงการ วงเงิน 23,722,600 บาท 
1) โครงการสมทบการบริหารงานของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์ วงเงิน  1,500,000 บาท 

และเทคโนโลยี 
2) โครงการจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย วงเงิน  700,000 บาท 
3) โครงการเงินตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย วงเงิน  400,000 บาท 
4) โครงการศาสตราจารย์ Forum-สัญจร วงเงิน  100,000 บาท 
5) โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย วงเงิน  19,922,600 บาท 
6) โครงการพัฒนา ติดตาม งานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วงเงิน  200,000 บาท 
7) โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 วงเงิน  200,000 บาท 
8) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วงเงิน  500,000 บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปี 2563 
(KMUTNB Innovation Award 2020) 

9) โครงการส่งเสริมและบ ารุงรักษา Center Lab 2 วงเงิน  200,000 บาท 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 500,000 บาท 
1) โครงการบริการวงจรอินเตอร์เน็ต วงเงิน  500,000 บาท 

 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 1,733,600 บาท 
1) โครงการบริหารงานสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนา วงเงิน 1,733,600 บาท 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 

 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 1,149,800 บาท 
1) โครงการจ้างพนักงานพิเศษประจ าห้องปฏิบัติการ วงเงิน  349,800 บาท 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ วงเงิน  800,000 บาท 

 
 



 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 400,000 บาท 
1) โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา วงเงิน  200,000 บาท 
2) โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน วงเงิน  200,000 บาท 

แก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล 

 กองกลาง จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 670,000 บาท 
1) โครงการจัดพิมพ์สารประดู่แดง 4 สี วงเงิน  130,000 บาท 
2) โครงการผลิตสื่อและจัดท าเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย วงเงิน  500,000 บาท 
3) โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย วงเงิน  40,000 บาท 

 กองคลัง จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 898,000 บาท 
1) โครงการขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชาการคืน วงเงิน  600,000 บาท 
2) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วงเงิน  298,000 บาท 

 กองแผนงาน จ านวน 6 โครงการ วงเงิน 715,000 บาท 
1) โครงการติดตามการด าเนินงานแต่ละส่วนงานเพ่ือการขับเคลื่อน วงเงิน  10,000 บาท 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 
2) โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2562 วงเงิน  270,000 บาท 
3) โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัย วงเงิน  425,000 บาท 

 โครงการจัดท าหนังสือ KMUTNB General Information 
Bulletin 2019 - 2020 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 2561 

 โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศ มจพ. ปีการศึกษา 2562 
4) โครงการจัดพิมพ์หัวข่าวสารสนเทศ มจพ. วงเงิน  10,000 บาท 

 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 5 โครงการ วงเงิน 1,100,000 บาท 
1) โครงการสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการ วงเงิน  500,000 บาท 

ด าเนินการประชุมของคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ 
(ค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ของคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานคณะกรรมการ 
พิจารณาผลงานทางวิชาการ) 

2) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 วงเงิน  404,000 บาท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ 
 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ วงเงิน  20,000 บาท 

ในการปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ 
 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน วงเงิน  15,000 บาท 

เพ่ือให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น 
 โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 7 วงเงิน  161,000 บาท 



 กองกิจการนักศึกษา จ านวน 15 โครงการ วงเงิน 3,993,900 บาท 
1) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 วงเงิน 1,100,000 บาท 
2) โครงการโลกทัศน์อาชีพ วงเงิน  70,000 บาท 
3) โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษวุฒิปริญญาตรี) วงเงิน  176,100 บาท 
4) โครงการบริหารด้านกีฬา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ) วงเงิน  352,100 บาท 
5) โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประจ าอาคาร 40 ปี มจพ. วงเงิน  219,200 บาท 
6) โครงการเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2563 วงเงิน  230,000 บาท 
7) โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตามนโยบายรัฐบาล วงเงิน  3,000 บาท 

(ค่าบ ารุงสมาชิกเครือข่าย) 
8) โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพ่ือดูแลสนามกีฬา วงเงิน  576,000 บาท 
9) โครงการจ้างพนักงานพิเศษที่มีสัญญาจ้าง (ต่อเนื่อง) วงเงิน  1,053,300 บาท 
10) โครงการสร้างจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม วงเงิน  87,000 บาท 
11) โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วงเงิน  10,000 บาท 
12) โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา วงเงิน  10,000 บาท 
13) โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา วงเงิน  48,000 บาท 
14) โครงการประกวดพานไหว้ครู วงเงิน  49,200 บาท 
15) โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นสู่บัณฑิตไทยไม่โกง วงเงิน  10,000 บาท 

 กองบริการการศึกษา จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 3,350,000 บาท 
1) โครงการคณะท างานโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ วงเงิน 1,000,000 บาท 
2) โครงการพัฒนาบุคลากร วงเงิน 1,500,000 บาท 
3) โครงการบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการนักศึกษา วงเงิน 850,000 บาท 

 กองส่งเสริมวิชาการ จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 4,312,500 บาท 
1) โครงการจัดท าวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วงเงิน  700,000 บาท 
2) โครงการจัดท าวารสาร Applied Science and Engineering Progress วงเงิน  800,000 บาท 
3) โครงการ STEM ศึกษา   วงเงิน  2,812,500 บาท 

 หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 136,000 บาท 
1) โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย วงเงิน  96,000 บาท 
2) โครงการจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูป ACL Analytics วงเงิน  40,000 บาท 

 กองงานพัสดุ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 832,000 บาท 
1) โครงการค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย วงเงิน 832,000 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) โครงการสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ วงเงิน  400,000 บาท 

ในการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
(ค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเลี้ยงรับรอง) 

 กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี จ านวน 4 โครงการ วงเงิน 10,496,300 บาท 
1) โครงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วงเงิน 4,216,300 บาท 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
3) โครงการค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและค่าจ้างท าความสะอาด วงเงิน 4,000,000 บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
4) โครงการ Open House มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  วงเงิน  300,000 บาท 

 กองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 5,800,000 บาท 
1) โครงการค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย วงเงิน 5,800,000 บาท 

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

 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) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยและการเตรียมพร้อม วงเงิน  100,000 บาท 

ส าหรับการน าเสนอเพ่ือการคัดเลือกในระดับประเทศ 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 5,000,000 บาท 
1) โครงการบริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม วงเงิน  5,000,000 บาท 

 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 2,300,000 บาท 
1) โครงการอาคารนวมินทรราชินี   วงเงิน  1,600,000 บาท 
2) โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย  วงเงิน  700,000 บาท 

 ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 1,150,000 บาท 
1) โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น วงเงิน  50,000 บาท 
2) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 39 วงเงิน  500,000 บาท 
3) โครงการด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. วงเงิน  600,000 บาท 



 ศูนย์ผลิตต าราเรียน จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 250,000 บาท 
1) โครงการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง วงเงิน  250,000 บาท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 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) ส ารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ วงเงิน 7,092,900 บาท 

และโครงการจ าเป็นเร่งด่วน 
3) โครงการปรับปรุงห้องเรียนรวมอาคารนวมินทราชินี วงเงิน 2,000,000 บาท 
4) โครงการบริหารอุทยานเทคโนโลยี วงเงิน 5,000,000 บาท 
5) สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติตามโครงการพระราชด าริ วงเงิน 700,000 บาท 

สมเด็จพระเทพฯ 
6) โครงการสนับสนุนการสอนภาษาท่ีสาม วงเงิน 300,000 บาท 
7) โครงการสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา วงเงิน 450,000 บาท 

 
 
 

 
 

 
 

 



โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตักิารประจ าปขีองส่วนงาน

 สรุปข้อมูลจ านวนโครงการ/กจิกรรม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกตามส่วนงาน

 สรุปงบประมาณที่ต้ังไว้ส าหรับใช้ด าเนินโครงการ/กจิกรรม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกตามแหล่งเงิน

ส่วนที ่3
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 20 7 11 10 6 13 8 16 9 3 2 10 11 2 10 9 6 5 9 8 6 2 12 4 10 209
บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี *(ซ้้า 1)

ประสิทธิภาพ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 10 4 8 5 5 4 8 13 10 2 3 2 7 5 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 97
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการ
ผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค์
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 7 6 11 6 3 4 1 4 1 1 1 0 8 2 5 4 2 0 1 0 11 0 2 2 0 82
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย *(ซ้้า 1)

พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 8 3 9 5 5 2 5 7 2 1 1 1 6 3 4 1 2 0 4 7 1 3 8 5 0 93
เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการ *(ซ้้า 2)

ใหม้คีวามเข้มแข็งและเปน็ที่ยอมรับ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 7 3 3 3 4 5 3 3 3 1 2 1 6 3 5 3 1 1 3 2 3 1 1 5 3 75
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม *(ซ้้า 1)

และจริยธรรม

รวม 52 23 42 29 23 28 25 43 25 8 9 14 38 15 30 21 11 6 17 18 21 6 23 16 13 556

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

ประเดน็ยทุธศาสตร์

รายชือ่ส่วนงาน

รว
ม

ตารางสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ในแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ จ าแนกตามสว่นงานภายในมหาวิทยาลยั



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

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 800,100 24,080,850 1,100,000 49 โครงการ
จ านวน 209 โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 804,000 16,423,190 - 24 โครงการ
จ านวน 97 โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 51,835,600 6,030,000 23 โครงการ
จ านวน 82 โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 1,695,000 5,455,100 6,362,000 39 โครงการ
จ านวน 93 โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 30,000 5,523,000 440,000 22 โครงการ
จ านวน 75 โครงการ

รวมทั้งสิน้ 556 โครงการ 3,329,100 103,317,740 13,932,000 157 โครงการ

หมายเหตุ : 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 มีโครงการ/กิจกรรม ทีย่ังไม่สามารถระบุจ านวนงบประมาณทีต้ั่งไวส้ 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 งบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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.

แผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก :
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 บรหิารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบณัฑิตทีพึ่งประสงค์
เปา้ประสงค์ที ่2.2 การจัดการเรยีนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตทีคิ่ดเปน็ ท าเปน็ ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา ตัวชี้วดักิจกรรม 10,000,000 มหาวิทยาลัย
การสอนทีเ่น้นการผลิตบัณฑิตทีคิ่ดเป็น เพ่ือเตรยีมความพรอ้มเข้าสูอุ่ตสาหกรรม  - จ านวนนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร 3,500 คน เทคโนโลยี
ท าเป็น ตามแนวทางการจัดการศึกษา หุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตระเบยีง ทางการศึกษาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม พระจอมเกล้า
แบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พระนครเหนือ
(KMUTNB Characters : work bench,
standard codes of practice, and
learn via real case studies)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 เสรมิสรา้งศักยภาพงานบรกิารวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเปน็ทีย่อมรบั
เปา้ประสงค์ที ่4.1 ผู้รบับรกิารให้การยอมรบัในศักยภาพการให้บรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยทุธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ โครงการพัฒนาบคุลากร งานวิจัยและ ตัวชี้วดักิจกรรม 10,000,000 มหาวิทยาลัย
และการตลาดเชิงรุก เทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่  - จ านวนก าลังคนทีไ่ด้รับการพัฒนาด้าน 300 คน เทคโนโลยี

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พระจอมเกล้า
ในเขตระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  - จ านวน SMEs ทีไ่ด้รับการพัฒนาด้าน 5 แห่ง พระนครเหนือ

อุตสาหกรรมยานยนต์
 - จ านวนการให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ 10 ราย
และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ
 - จ านวนการวจิัยและพัฒนาสร้างนวตักรรม 2 เร่ือง
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

เปา้ประสงค์ที ่4.2 เปน็องค์กรทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานและให้การรบัรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลยุทธ ์4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตัวชี้วดักิจกรรม 1,000,000 มหาวิทยาลัย
ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการ ด้านการออกแบบและการผลิตชิน้ส่วน  - จ านวนสถานประกอบการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ 20 แห่ง เทคโนโลยี
วชิาการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธภิาพ ยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้านเทคโนโลยี ในพืน้ที่ EEC ได้รับองค์ความรู้ในการผลิตชิ้นส่วน พระจอมเกล้า

ขัน้สูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยานยนต์และการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตที่ทันสมยั พระนครเหนือ
 - จ านวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับ 400 คน
การพัฒนาด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์และอากาศยาน

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิตามแผนงานบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 29,000,000 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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.

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิตามแผนงานบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 29,000,000 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค :
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 เสรมิสรา้งศักยภาพงานบรกิารวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเปน็ทีย่อมรบั
เปา้ประสงค์ที ่4.4 งานบรกิารวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับการเรยีนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยง โครงการผลิตและพัฒนาบคุลากร ตัวชี้วดักิจกรรม 8,000,000 มหาวิทยาลัย
ระหวา่งงานบริการวชิาการกับการจัด ด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิน้ส่วน  - จ านวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและ 100 คน เทคโนโลยี
การเรียนการสอนและงานวจิัย อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง อาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน พระจอมเกล้า

ระบบราง พระนครเหนือ
 - จ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับ 15 คน
การฝึกอบรมในแขนงวชิาวศิวกรรมการซ่อมบ ารุง
ระบบราง
 - ร้อยละของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนาทักษะ (reskill) ให้สูงขึน้
และสามารถรองรับการปฏิบัติงานและสร้าง
นวตักรรมด้านระบบราง



ส่วนที่ 2
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



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 โครงการสนับสนุนการบรหิารจัดการ ตัวชี้วดัโครงการ 4,000,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร TGGS  - จ านวนนักศึกษาทีไ่ด้รับการส่งเสริมให้มี 30 คน วิศวกรรมศาสตร์
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ความรู้ความสามารถในระดับสากลและมี นานาชาติสิรนิธร
ตามหลักธรรมาภิบาล ผลงานวจิัย/นวตักรรมในระดับนานาชาติ ไทย-เยอรมัน

 - จ านวนผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่ 30 ผลงาน
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทีเ่ป็นทีย่อมรับ
โดยเป็นผลงานจากอาจารย์ใหม่ (ไม่เกิน 5 ป)ี
 - จ านวนคนทีไ่ด้รับการบริการวชิาการ 250 คน

โครงการสมทบการบรหิารงานของ ตัวชี้วดัโครงการ 1,500,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ส านักวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 90 และเทคโนโลยี

โครงการบรหิารงานสถาบนัสหกิจศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 1,733,600 สถาบนัสหกิจศึกษา
และพัฒนาสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ และพัฒนาสือ่

อิเล็กทรอนิกส์
ไทย-เยอรมัน

โครงการจ้างพนักงานพิเศษ ตัวชี้วดัโครงการ 349,800 สถาบนันวัตกรรม
ประจ าห้องปฏิบตัิการ  - จ านวนบุคลากรทีม่ีความรู้เฉพาะทาง 2 คน เทคโนโลยี

ประจ าห้องปฏิบัติการ ไทย-ฝรั่งเศส

โครงการขอรบัเงนิลงทะเบยีนและ ตัวชี้วดัโครงการ 600,000 กองคลัง
เงนิอุดหนุนวิชาการคืน  - ร้อยละของการช าระเงินคืนให้นักศึกษา ร้อยละ 100

ทีป่ิดกระบวนวชิาและลงทะเบียนซ้ าซ้อน

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงนิ ตัวชี้วดัโครงการ 298,000 กองคลัง
และทรพัย์สิน  - ร้อยละของการเบิกเงินในการจัดประชุม ร้อยละ 100

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวทิยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการติดตามการด าเนินงานแต่ละ ตัวชี้วดัโครงการ 10,000 กองแผนงาน
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่วนงานเพ่ือการขับเคลือ่นแผนพัฒนา  - จ านวนส่วนงานทีไ่ด้มีการติดตามผลการ 24 ส่วนงาน
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

 ---(ต่อ)--- โครงการสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของ ตัวชี้วดัโครงการ 500,000 กองบรหิารและจัดการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการด าเนินการ  - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนภารกิจ ร้อยละ 100 ทรพัยากรมนุษย์
ประชุมของคณะกรรมการ/คณะท างาน ส่วนกลางของมหาวทิยาลัยเพือ่ใช้ในการ
ชุดต่างๆ (ค่าเบีย้ประชุม/ค่าตอบแทน ด าเนินการประชุมของคณะกรรมการ/คณะท างาน

และค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ของ ชุดต่างๆ (ส าหรับค่าเบีย้ประชุม/ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน และค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) ทีก่องบริหารฯ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ) รับผิดชอบโครงการ

โครงการคณะท างานโครงการเปดิสอน ตัวชี้วดัโครงการ 1,000,000 กองบริการการศึกษา
นักศึกษาสมทบพิเศษ  - จ านวนภาคเรียนในการปฏิบัติงานโครงการ 2 ภาคเรียน (เร่ิม ส.ค. 62)

เปิดนักศึกษาสมทบพิเศษ
 - จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการจ่ายค่าตอบแทน 56 คน

โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียมหรอื ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 กองกฎหมาย
ค่าใช้จา่ยอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดี  - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ร้อยละ 80
ทางศาลหรืออัยการสูงสุดของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกับ

การด าเนินคดีทางศาลหรืออยัการของมหาวิทยาลัย

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

เคร่ืองด่ืมและค่าเล้ียงรับรอง) ทีก่องกฎหมาย
รับผิดชอบด าเนินการ



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการอาคารนวมินทรราชินี ตัวชี้วดัโครงการ 1,600,000 กองอาคารสถานที่
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 และยานพาหนะ
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล

 ---(ต่อ)--- โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภยั ตัวชี้วดัโครงการ 700,000 กองอาคารสถานที่
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 และยานพาหนะ
ทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลัย

โครงการค่าใช้จ่ายในงานก่อสรา้งของ ตัวชี้วดัโครงการ 832,000 กองงานพัสดุ
มหาวิทยาลัย  - ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าทีค่รบตามระเบียบ ร้อยละ 100

ทีเ่กีย่วข้อง มีวสัดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน
ครบถ้วนเพียงพอแก่การใช้งาน
 - ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความต้ังใจ ร้อยละ 100
และเอาใจใส่ในหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักวชิาการ

โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตัวชี้วดัโครงการ 96,000 หน่วยตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย  - จ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง ภายใน

ตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลัย

โครงการบรหิารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ตัวชี้วดัโครงการ 4,216,300 กองงาน
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 วิทยาเขตปราจีนบรุี
ปราจีนบรุี

โครงการค่าเช่ารถโดยสารรบั-ส่งอาจารย์ ตัวชี้วดัโครงการ 1,980,000 กองงาน
เจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิงาน มหาวิทยาลัย  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 วิทยาเขตปราจีนบรุี
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย
วิทยาเขตปราจีนบรุี



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการค่าจ้างเหมาดูแลรกัษาความ ตัวชี้วดัโครงการ 4,000,000 กองงาน
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร ปลอดภัยและค่าจ้างท าความสะอาด  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51 วิทยาเขตปราจีนบรุี
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบรุี
ตามหลักธรรมาภิบาล

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

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการค่าจ้างเหมาบรกิารดูแลรกัษา ตัวชี้วดัโครงการ 5,800,000 กองงาน 
ความปลอดภัย  - จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย 34 คน วิทยาเขตระยอง

ทีม่าปฏิบัติงาน
 - ร้อยละความส าเร็จในการมาปฏิบัติงานของ ร้อยละ 95
พนักงานรักษาความปลอดภัย

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 960,000 ศูนย์ประกันคุณภาพ
 - จ านวนส่วนงานทีรั่บการประเมินคุณภาพ 25 ส่วนงาน การศึกษา
ภายในเป็นประจ าทุกปี

โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสาร ตัวชี้วดัโครงการ 100,000 สภาคณาจารย์และ
สภาคณาจารย์และพนักงาน  - จ านวนคร้ังในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 4 คร้ัง พนักงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
 - จ านวนส่ือประชาสัมพันธท์ีป่รากฏหลักฐาน 1,000 ฉบับ
ชัดเจนอ้างอิงได้

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

ได้ทันตามระยะเวลาทีก่องแผนงานก าหนด
 - ระดับความพึงพอใจของสมาชกิสภาคณาจารย์ ระดับดีมาก
และพนักงานต่อการให้บริการของหน่วยงาน



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการบริหารส านักงานสภามหาวทิยาลยั ตัวชี้วดัโครงการ 4,000,000 กองงานส านักงาน
ให้มีระบบและกลไกในการบริหาร  - ร้อยละของจ านวนเร่ืองทีย่ืน่ขอเบิกจ่ายเพือ่ ร้อยละ 100 สภามหาวิทยาลัย
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ขอรับค่าตอบแทน/เงินสมนาคุณ/ค่าเบี้ยประชุม
ตามหลักธรรมาภิบาล  - ร้อยละของจ านวนเร่ืองทีย่ืน่ขอเบิกจ่ายเพือ่ ร้อยละ 100

 ---(ต่อ)--- ขอรับค่ารับรองการประชุม
 - ร้อยละของจ านวนเร่ืองทีย่ืน่ขอเบิกจ่ายเพือ่ ร้อยละ 100
ขอรับค่าจ้างพนักงานพิเศษ/พนักงานชั่วคราว

โครงการจัดจ้างบคุลากรทีม่ีความรู้ ตัวชี้วดัโครงการ 250,000 ศูนย์ผลิตต าราเรยีน
ความสามารถเฉพาะทาง ประจ าปี  - จ านวนงานจากผู้รับบริการ >250 งาน

งบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการบริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ตัวชี้วดัโครงการ 5,000,000 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ทรพัยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม  - จ านวนโครงการทีใ่ช้บริการ 50 โครงการ ทรพัยากรมนุษย์

 - จ านวนผู้รับบริการทีไ่ด้รับการอบรม 1,200 คน เพ่ืออุตสาหกรรม
 - จ านวนเครือข่ายสถานประกอบการ 200 สถานประกอบการ

 - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4

โครงการอ่ืนๆ ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยและนโยบายรฐับาลในแผนฯ 12 4,000,000
ส ารองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รบังบประมาณไม่เพียงพอและโครงการจ าเปน็เรง่ด่วน 7,092,900
โครงการปรบัปรงุห้องเรยีนรวมอาคารนวมินทราชินี 2,000,000
โครงการบรหิารอุทยานเทคโนโลยี 5,000,000
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



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.2 บคุลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมทีด่ี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ รุ่นที ่1 ตัวชี้วดัโครงการ 404,000 กองบรหิารและจัดการ

ให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ทรพัยากรมนุษย์
และติดตามการด าเนินงานของบุคลากร  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.50
อย่างต่อเนือ่ง โครงการ

 ---(ต่อ)---  - ร้อยละของบุคลากรใหม่สายวชิาการและ ร้อยละ 3.50
สายสนบัสนนุวิชาการ มีความรู้เกีย่วกบันโยบาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวทิยาลัยเพิม่ขึน้

กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนา โครงการจ้างเจ้าหน้าทีแ่ละพนักงาน ตัวชี้วดัโครงการ 700,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ประสิทธภิาพการให้บริการบุคลากร รกัษาความปลอดภัย  - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ด้รับ ร้อยละ 70 และเทคโนโลยี
จัดสรร

โครงการผู้ปฏิบตัิงานดีเด่น ตัวชี้วดัโครงการ 50,000 ศูนย์ส่งเสรมิสวัสดกิาร

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

โครงการคัดเลือกบคุลากรดีเด่นของ ตัวชี้วดัโครงการ 100,000 สภาคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัยและการเตรยีมพรอ้ม  - จ านวนบคุลากรที่ผ่านการคัดเลือกในประเภท พนักงาน
ส าหรบัการน าเสนอเพ่ือการคัดเลือก ต่างๆ เพือ่เสนอเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ
ในระดับประเทศ    * อาจารย์ดีเด่นของมหาวทิยาลัย 4 คน

     (4 สาขา สาขาละ 1 คน)
   * บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการผู้มีผลงาน 4 คน
ดีเด่นของมหาวทิยาลัย
     (4 ด้าน ด้านละ 1 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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.3 มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากร โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย กองบรหิารและจัดการ

น าประสบการณ์และความรู้ทีไ่ด้รับจาก เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทรพัยากรมนุษย์
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ ตัวชี้วดัโครงการ 20,000
การปฏิบัติงานจริง เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

จากผู้เกษียณอายุราชการ  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.50
โครงการ

 โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ตัวชี้วดัโครงการ 15,000
ด้านการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือให้  - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
นักศึกษาคิดเปน็ ท าเปน็  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.50

โครงการ

กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและ โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย กองบรหิารและจัดการ

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทรพัยากรมนุษย์
 โครงการวันแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ตัวชี้วดัโครงการ 161,000
KM Sharing Day ครั้งที ่7  - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.85
โครงการ

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

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

เพือ่การประชาสัมพันธเ์ป็นไปตามแผนทีว่างไว้
 - คะแนนประเมินผลสัมฤทธิแ์ละความพงึพอใจ ดีมาก
ของกลุ่มเป้าหมาย



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรกุอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าป ี2562 ตัวชี้วดัโครงการ 270,000 กองแผนงาน
ข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทาง  - จ านวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ 800 เล่ม
ทีเ่ข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ของมหาวทิยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษา

 ---(ต่อ)--- ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่12 ระยะกลางแผน
(พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลัย
ในประเด็นยุทธศาสตร์ทัง้ 5 ด้าน

โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศ 425,000 กองแผนงาน
มหาวิทยาลัย
(1) โครงการจัดท าหนังสือ KMUTNB ตัวชี้วดัโครงการ
General Information Bulletin 2019 - 2020  - จ านวนเอกสารเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ 1,000 เล่ม

ของมหาวทิยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ

(2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของ ตัวชี้วดัโครงการ
นายจ้างทีม่ีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561  - ร้อยละของนายจ้างทีเ่ป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20

หรือผู้บังคับบัญชาในฐานะทีเ่ป็นผู้ใช้บัณฑิต
รุ่นปกีารศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามกลับมา
ในแต่ละระดับการศึกษา
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนายจ้าง คะแนนเฉล่ีย 4.00
ต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560

(3) โครงการจัดท าหนังสือสารสนเทศ มจพ. ตัวชี้วดัโครงการ
ปีการศึกษา 2562  - จ านวนเอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศ 700 เล่ม

พืน้ฐานทีส่ าคัญ 5 ด้าน ของมหาวทิยาลัย
ปีการศึกษา 2562

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



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรกุอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย โครงการสือ่มวลชนสัมพันธ์เพ่ือการ ตัวชี้วดัโครงการ 40,000 กองกลาง
ประชาสัมพันธท์ัง้ภายในและภายนอก เผยแพรช่ือ่เสียงของมหาวิทยาลัย  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของส่ือมวลชน คะแนนเฉล่ีย 4.51
องค์กร ทีม่ีต่อมหาวทิยาลัย

 - จ านวนคร้ังทีส่ื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ 40 คร้ัง
เผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงาน
อันทรงคุณค่าของมหาวทิยาลัย

เปา้ประสงค์ที ่1.5 เปน็มหาวิทยาลัยทีม่ีระบบข้อมูลสารสนเทศทีม่ีคุณภาพ
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการบรกิารวงจรอินเตอรเ์น็ต ตัวชี้วดัโครงการ 500,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ของมหาวทิยาลัยเพือ่การบริหารงาน  - ขนาดความกว้างของช่องสัญญาณต่ออาจารย์ และเทคโนโลยี
และการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ เจ้าหน้าทีแ่ละนักศึกษา สารสนเทศ
ของมหาวทิยาลัย มจพ.กรุงเทพฯ

*ช่องสัญญาณภายในประเทศ 1650 Mbps
*ช่องสัญญาณต่างประเทศ 1000 Mbps
มจพ.วทิยาเขตปราจีนบุรี
*ช่องสัญญาณภายในประเทศ 750 Mbps
*ช่องสัญญาณต่างประเทศ 500 Mbps
มจพ.วทิยาเขตระยอง
*ช่องสัญญาณภายในประเทศ 750 Mbps
*ช่องสัญญาณต่างประเทศ 500 Mbps
ศูนย์วจิัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์
เพือ่อุตสาหกรรม
*ช่องสัญญาณภายในประเทศ 200 Mbps
*ช่องสัญญาณต่างประเทศ 150 Mbps
 - ร้อยละความต่อเนือ่งของการให้บริการ >ร้อยละ 95

อินเทอร์เน็ต



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่1.5 เปน็มหาวิทยาลัยทีม่ีระบบข้อมูลสารสนเทศทีม่ีคุณภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วดัโครงการ 850,000 กองบริการการศึกษา
ของมหาวทิยาลัยเพือ่การบริหารงาน เพ่ือบรกิารนักศึกษา  - จ านวนนักศึกษาทีไ่ด้รับการบริการ 25,000 คน
และการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ  - จ านวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การ 300 คน
ของมหาวทิยาลัย บริหารจัดการ

 ---(ต่อ)---
โครงการจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูป ตัวชี้วดัโครงการ 40,000 หน่วยตรวจสอบ
ACL Analytics  - จ านวนเร่ืองทีม่ีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 4 เร่ือง ภายใน

ACL Analytics
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 บรหิารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบณัฑิตทีพึ่งประสงค์
เปา้ประสงค์ที ่2.2 การจัดการเรยีนการสอนเน้นการผลิตบณัฑิตทีคิ่ดเปน็ ท าเปน็ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียน โครงการบรหิารจัดการหลักสูตรใน ตัวชี้วดัโครงการ 250,000 วิทยาลัยนานาชาติ
การสอนทีเ่น้นการผลิตบัณฑิตทีคิ่ดเป็น วิทยาลัยนานาชาติ  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 360 คน
ท าเป็น ตามแนวทางการจัดการศึกษา  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
แบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) โครงการต่อการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
(KMUTNB Characters : work bench,
standard codes of practice, and
learn via real case studies)
เปา้ประสงค์ที ่2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพทีเ่ปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ 1,100,000 กองกิจการนักศึกษา
กระบวนการผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะการ แห่งประเทศไทย ครั้งที ่47  - จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน 200 คน
ปฏิบัติงานแบบสากล  - จ านวนเหรียญรางวลัจากการแข่งขัน 5 เหรียญ

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



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่2.4 บณัฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพทีเ่ปน็ไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 176,100 กองกิจการนักศึกษา
กระบวนการผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะการ (ค่าจ้างพนักงานพิเศษวุฒิปรญิญาตรี)  - จ านวนพนักงานพิเศษเพือ่ปฏิบัติงาน 1 คน
ปฏิบัติงานแบบสากล  - ร้อยละของผลการประเมิน ร้อยละ 85

 ---(ต่อ)---
โครงการบรหิารด้านกีฬา ตัวชี้วดัโครงการ 352,100 กองกิจการนักศึกษา
(ค่าจ้างพนักงานพิเศษ)  - จ านวนบุคลากรทีใ่ห้บริการ 2 คน

โครงการจ้างเจ้าหน้าทีช่่างเทคนิค ตัวชี้วดัโครงการ 219,200 กองกิจการนักศึกษา
ประจ าอาคาร 40 ป ีมจพ.  - จ านวนพนักงานพิเศษเพือ่ปฏิบัติงาน 1 คน

โครงการเงนิสมนาคุณอาจารย์ทีป่รกึษา ตัวชี้วดัโครงการ 230,000 กองกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าป ี2563  - จ านวนอาจารย์ทีป่รึกษา 72 คน

 - จ านวนชมรมทีน่ักศึกษาสามารถด าเนิน 60 ชมรม
กิจกรรมได้

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

โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพ่ือดูแล ตัวชี้วดัโครงการ 576,000 กองกิจการนักศึกษา
สนามกีฬา  - จ านวนบุคลากรใหบ้ริการ (นักวิชาการศึกษา, 3 คน

นายช่างเทคนิค, พนักงานสถานที่)

โครงการจ้างพนักงานพิเศษทีม่ีสัญญาจ้าง ตัวชี้วดัโครงการ 1,053,300 กองกิจการนักศึกษา
(ต่อเน่ือง)  - จ านวนพนักงานพิเศษเพือ่ปฏิบัติงาน 5 คน

ระดับปริญญาตรี
 - จ านวนพนักงานพิเศษเพือ่ปฏิบัติงาน 1 คน
ระดับ ป.วส.



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

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

โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษานานาชาติ ตัวชี้วดัโครงการ 700,000 IAESTE
เพ่ือการฝึกงานด้านเทคนิคประจ า  - จ านวนนักศึกษาทีส่มัครเข้าร่วมโครงการ 500 คน
ประเทศไทย ประจ าปี 2563

 - จ านวนนักศึกษาทีส่อบผ่านการคัดเลือก 125 คน
รับทุนฝึกงาน ประจ าปี 2563

โครงการอ่ืนๆ ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติตามโครงการพระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 700,000
โครงการสนับสนุนการสอนภาษาทีส่าม 300,000
โครงการสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา 450,000
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสรา้งสรรค์นวัตกรรม
เปา้ประสงค์ที ่3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิัย โครงการเงนิตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวชี้วดัโครงการ 400,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

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

กลยุทธ ์3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย โครงการศาสตราจารย์ Forum-สัญจร ตัวชี้วดัโครงการ 100,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

การวจิัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  - จ านวนศาสตราจารย์ทีเ่ข้าร่วม/คร้ัง 10 คน และเทคโนโลยี
 - จ านวนนโยบาย/แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 10 ข้อ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวจิยัและนวตักรรม
ของมหาวทิยาลัยไปสู่ระดับนานาชาติ



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือและ ตัวชี้วดัโครงการ 800,000 สถาบนันวัตกรรม
การวจิัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ห้องปฏิบตัิการ  - จ านวนห้องปฏิบัติการส าหรับรองรับ 3 ห้อง เทคโนโลยี

 ---(ต่อ)--- นักศึกษาปริญญาเอก ไทย-ฝรั่งเศส
 - จ านวนการตีพิมพ์ผลงานวจิัยทัง้ในระดับ 3 เร่ือง
ประเทศและต่างประเทศ

กลยทุธ ์3.1.8 เพิ่มจ านวนนักวจิยัหน้าใหม่ โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย ตัวชี้วดัโครงการ 19,922,600 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ทีม่ีศักยภาพในการเขียนบทความ  - ทุนสนับสนุนนักวจิัยรุ่นใหม่ และเทคโนโลยี
(1) จ านวนโครงการวจิัยทีไ่ด้รับทุน 20 โครงการ
(2) จ านวนบทความวจิัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ 20 บทความ
ในวารสารวชิาการหรือน าเสนอในทีป่ระชุม
วชิาการ ซ่ึงอยูใ่นฐานข้อมูล Scopus หรือ
ได้รับการจดสิทธบิัตร
 - ทุนขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(1) จ านวนโครงการวจิัยทีไ่ด้รับทุน 20 โครงการ
(2) จ านวนบทความวจิัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ 20 บทความ
ในวารสารวชิาการหรือน าเสนอในทีป่ระชุม
วชิาการ ซ่ึงอยูใ่นฐานข้อมูล Scopus
 - ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพือ่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(1) จ านวนโครงการวจิัยทีไ่ด้รับทุน 40 โครงการ
(2) จ านวนบทความวจิัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ 52 บทความ
ในวารสารวชิาการ ซ่ึงอยูใ่นฐานข้อมูล
Science Citation Index Expanded
 - ทุนอุดหนุนการวจิัยเพือ่พัฒนาศักยภาพ
การท างานวจิัยของบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการ

(1) จ านวนโครงการวจิัยทีไ่ด้รับทุน 10 โครงการ
(2) จ านวนบทความวจิัยทีตี่พิมพ์ในวารสาร 10 บทความ
วชิาการหรือน าเสนอในทีป่ระชุมวชิาการหรือ
มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่3.1 เปน็มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยทุธ ์3.1.8 เพิ่มจ านวนนักวจิยัหน้าใหม่ โครงการพัฒนา ติดตาม งานวิจัยระดับ ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

ทีม่ีศักยภาพในการเขียนบทความ ปรญิญาโทและปรญิญาเอก  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเทยีบกบั ร้อยละ 80 (เร่ิม ส.ค. 62) และเทคโนโลยี
 ---(ต่อ)--- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย

 - ร้อยละของการด าเนินงานวจิัยรายโครงการ ร้อยละ 50

กลยทุธ ์3.1.9 เปน็เจ้าภาพการจัดประชุม โครงการจัดประชุมวิชาการระดับ ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

วชิาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล นานาชาติ 2019  - จ านวนผลงานวจิัยทีน่ าเสนอ 150 ผลงาน และเทคโนโลยี
WoS หรือ SCOPUS  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

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

ไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  - จ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์ 30 ผลงาน (เร่ิม ม.ิย. 62) และเทคโนโลยี
ประเทศและต่างประเทศ พระนครเหนือ ประจ าป ี2563  - จ านวนผลงานทีย่ืน่จดสิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร 30 ผลงาน

(KMUTNB Innovation Award 2020) และลิขสิทธิ์
 - จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 500 คน

โครงการจัดท าวารสารวิชาการพระจอมเกล้า ตัวชี้วดัโครงการ 700,000 กองส่งเสรมิวิชาการ
พระนครเหนือ  - จ านวนวารสารวชิาการพระจอมเกล้า 4 ฉบับ

พระนครเหนือต่อปี

โครงการจัดท าวารสาร Applied Science ตัวชี้วดัโครงการ 800,000 กองส่งเสรมิวิชาการ
and Engineering Progress  - จ านวนวารสารวชิาการ Applied Science 4 ฉบับ

and Engineering Progress ต่อปี



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 เสรมิสรา้งศักยภาพงานบรกิารวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเปน็ทีย่อมรบั
เปา้ประสงค์ที ่4.1 ผู้รบับรกิารให้การยอมรบัในศักยภาพการให้บรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ ์4.1.1 เพิม่และพัฒนาศักยภาพ โครงการส่งเสรมิและบ ารงุรกัษา ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

บุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ Center Lab 2  - จ านวนครุภัณฑ์/ห้องปฏิบัติการ ทีไ่ด้รับ 3 เคร่ือง และเทคโนโลยี
บริการวชิาการให้มีคุณภาพ การซ่อมบ ารุง

กลยทุธ ์4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 ส านักพัฒนาเทคนิค
และการตลาดเชิงรุก  - จ านวนคร้ังในการจัดท าต้นฉบับ 4 ฉบับ ศึกษา

 - จ านวนเล่มในการเผยแพร่ 300 เล่ม

กลยุทธ ์4.1.4 เพิม่ศักยภาพการบริการ โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 ส านักพัฒนาเทคนิค
วชิาการแบบ One-stop Service และสือ่การเรยีนการสอนเแก่มูลนิธิ  - จ านวนการจัดท าส่ือการสอน ศึกษา

พระดาบสเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล    * ออกแบบและสร้างส่ือชุดสาธติ 2 เร่ือง
   * ชุดส่ือการสอน 4 ชุด
 - จ านวนคร้ังในการฝึกอบรมวชิาคอมพิวเตอร์ 6 คร้ัง
พืน้ฐาน สาขาเคหบริบาล
 - จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมจัดกิจกรรม 1 คร้ัง
ปฐมนิเทศศิษย์พระดาบส

เปา้ประสงค์ที ่4.3 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบรกิารวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ โครงการ STEM ศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 2,812,500 กองส่งเสรมิวิชาการ
ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก  - จ านวนส่ือต้นแบบ STEM Robotics 30 ชุด

ทีไ่ด้รับการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
 - จ านวนส่ือต้นแบบทางด้าน IoT ทีไ่ด้รับ 20 ชุด
การพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
 - จ านวนส่ือต้นแบบ STEM 3D Athena Printer 10 ชุด
ทีไ่ด้รับการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
 - จ านวนต้นแบบชุดทดลองสะเต็มทางด้าน 100 ชุด
วทิยาศาสตร์
 - จ านวนโครงการ STEM ที่เป็นนวตักรรมชุมชน 10 โครงการ



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่4.3 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบรกิารวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ โครงการ STEM ศึกษา  - จ านวนครู/อาจารย์ และนักศึกษาทีส่ามารถ 30 คน
ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก  ---(ต่อ)--- ถ่ายทอดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM

 ---(ต่อ)--- จากส่ือต้นแบบ
 - จ านวนครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการ 100 คน
ศึกษาทีเ่ข้ารับการอบรม
 - จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ของสถานศึกษา 150 คน
ทัง้ในเครือข่ายและนอกเครือข่าย รวมทัง้
นักเรียน/นักศึกษาของ มจพ.ทีเ่ข้ารับการอบรม

เปา้ประสงค์ที ่4.4 งานบรกิารวิชาการสามารถน ามาบรูณาการกับการเรยีนการสอนและการวิจัยได้
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยง โครงการจัดตัง้ศูนย์ส่งเสรมิงานวิจัยและ ตัวชี้วดัโครงการ 1,000,000 บณัฑิตวิทยาลัย
ระหวา่งงานบริการวชิาการกับการจัด พัฒนาภาคเอกชน (CRDC)  - จ านวนบุคลากรในภาคการศึกษาและ 300 คน วิศวกรรมศาสตร์
การเรียนการสอนและงานวจิัย ภาคเอกชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ นานาชาติสิรนิธร

 - จ านวนหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงาน 60 หน่วยงาน ไทย-เยอรมัน
ด้านวจิัยและพัฒนาทีเ่ข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสรมิและบ ารงุรกัษา ตัวชี้วดัโครงการ 200,000 คณะวิทยาศาสตร์
Center Lab 1  - ระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ระดับ 4 ประยุกต์

ศูนย์เคร่ืองมือ

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

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ตัวชี้วดัโครงการ 10,000 กองกิจการนักศึกษา
12 สิงหา  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ด้แสดงความ 80 คน

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์



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. 2563
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 102,659,800 บาท

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เปา้ประสงค์ที ่5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา ตัวชี้วดัโครงการ 48,000 กองกิจการนักศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก  - จ านวนนักศึกษาทีป่ระกอบคุณงามความดี 20 คน
ธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

 ---(ต่อ)--- โครงการประกวดพานไหว้ครู ตัวชี้วดัโครงการ 49,200 กองกิจการนักศึกษา
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทีม่ีความต้ังใจ 50 คน
ประดิษฐ์พาน
 - จ านวนพานทีส่่งเข้าประกวด 25 พาน

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

โครงการเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาบคุลากร ตัวชี้วดัโครงการ 500,000 ศูนย์ส่งเสรมิสวัสดกิาร

สกอ. ครั้งที ่39  - ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 90 และสิง่จูงใจ
แข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.
 - จ านวนเหรียญรางวลัทีไ่ด้รับ 20 เหรียญ

โครงการดว้ยรักและผูกพันแดผู้่เกษียณ มจพ. ตัวชี้วดัโครงการ 600,000 ศูนย์ส่งเสรมิสวัสดกิาร

 - จ านวนผู้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร 600 คน และสิง่จูงใจ
เกษียณอายุ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรเกษียณทีเ่ข้า ร้อยละ 70
ร่วมงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51 1,227,200
เกษียณอายุต่อการจัดงาน



โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล
ตัวชี้วดั 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการจัดอบรม/สัมมนาบคุลากรของคณะฯ เงินรายได้ 250,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริหารจดัการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 1.1.2 ระดับความส าเร็จของกลไก ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
และการด าเนินการผลักดันให้เกิดระบบพัฒนา (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์1, 5, 6 และ 10  - จ านวนโครงการที่จดัอบรม 2 โครงการ
คุณภาพตามวสัิยทัศน์ของมหาวทิยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี
ตัวชี้วดั 1.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการ (พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการบ ารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เงินรายได้ 330,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วดัโครงการ
มหาวทิยาลัย  - ร้อยละของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 90

ท างานได้ตลอดทุกวนัท าการ

โครงการติดตามผลการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

โครงการติดตามและประเมินผลการ คณะเทคโนโลยี
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

โครงการสัมมนาคณะ เงินรายได้ 300,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการ ระดับ 4
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
 - ระดับความส าเร็จของกลไกและการ ระดับ 4
ด าเนนิการผลักดันใหเ้กดิระบบพัฒนาคุณภาพ

ตามวสัิยทัศน์ของคณะ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการสัมมนาคณะ เงินรายได้ 260,000 คณะศิลปศาสตร์
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์1, 5, 6 และ 10  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการทบทวนปรัชญาและอัตลักษณ์ เงินรายได้ 7,000 คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการส่งเสรมินโยบายการบรหิารจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2563 อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการ ระดับ 3
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
 - ระดับความส าเร็จของกลไกและการ ระดับ 3
ด าเนนิการผลักดันใหเ้กดิระบบพัฒนาคุณภาพ
ตามวสัิยทัศน์ของมหาวทิยาลัย
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวทิยาลัย

โครงการจัดท าแผนและติดตามแผน เงินรายได้ 250,000 คณะอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการ เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน ร้อยละ 89
 - จ านวนคร้ังของการติดตามผลการ 2 คร้ัง
ปฏิบัติงานตามแผน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เงินรายได้ 57,600 คณะอุตสาหกรรม
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เกษตร
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์1, 5, 6 และ 10  - จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ 4 หลักสูตร
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนคร้ังของการประเมินระดับคณะ 1 คร้ัง
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เงินรายได้ 50,000 คณะสถาปตัยกรรม
การสร้างทีมเครือข่ายสู่ความส าเร็จ และการออกแบบ
ในการท างาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมสัมมนา ร้อยละ 80
 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา ระดับ 3.51
ที่มีต่อการสัมมนา

โครงการ TGGS Advisory เงินรายได้ 70,000 บัณฑิตวิทยาลัย
Committee 2019 วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ นานาชาติสิรินธร
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจาก 12 คน ไทย - เยอรมัน
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาลัย เงินรายได้ 300,000 วิทยาลัยนานาชาติ
นานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เงินรายได้ 400,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม คณะพัฒนาธรุกิจและอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์1, 5, 6 และ 10  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการ

 ---(ต่อ)---
โครงการติดตามและประเมินผลการ คณะพัฒนาธรุกิจ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80
ตามแผน

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 บริการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กิจกรรมก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน เงินรายได้ 76,500 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะฯ ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการฝ่าย และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการ 15 คร้ัง

กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจต่อ คณะวิทยาศาสตร์
การบริหารงานของผู้บริหารคณะ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในการ คะแนนเฉล่ีย 3.51
บริหารงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เงินรายได้ 43,600 คณะวิทยาศาสตร์
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ระดับหลักสูตรและระดับคณะ พลังงานและ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์1, 5, 6 และ 10  - จ านวนคร้ังที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ 1 คร้ัง
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี CUPT QA
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - ระดับคะแนนการประเมินโดยเฉล่ีย ระดับ 3

 ---(ต่อ)--- ตามเกณฑ์ CUPT QA
 - จ านวนคร้ังที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ 1 คร้ัง
AUN-QA (Site visit)
 - ระดับคะแนนการประเมินโดยเฉล่ีย ระดับ 2
ตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการสัมมนาคณะบริหารธรุกิจ เงินรายได้ 650,000 คณะบริหารธรุกิจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการซ้อมแผนอพยพเหตุฉุกเฉิน เงินรายได้ 80,000 คณะบริหารธรุกิจ
เมื่อเกิดอัคคีภัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - ร้อยละของผู้เขา้ร่วมอบรมทีม่คีวามรู้เพิม่ขึน้ ร้อยละ 90

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม เงินรายได้ 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการน า 2 กิจกรรม
หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติจริง  



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการประเมินและตรวจติดตาม เงินรายได้ 59,200 ส านักคอมพิวเตอร์
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม คุณภาพภายในส านักคอมพิวเตอร์ฯ และเทคโนโลยี
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์1, 5, 6 และ 10  - จ านวนงานบริการที่ได้การรับรองคุณภาพ ≥6 งานบริการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตามมาตรฐาน ISO 9001
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - ระดับคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินงาน คะแนนเฉล่ีย >4.00

 ---(ต่อ)--- ประกันคุณภาพภายใน

โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน เงินรายได้ 20,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ 35 คน สารสนเทศ

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ เงินรายได้ 170,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85 ไทย - เยอรมัน
ตามแผน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 4.00
โครงการ

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรส านักวิจัยฯ เงินรายได้ 20,000 ส านักวิจัย
ตัวชี้วดัโครงการ วิทยาศาสตร์และ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00 เทคโนโลยี
ในการเข้าร่วมโครงการ

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร เงินรายได้ 15,000 ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยีเพ่ือ
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ 2 องค์ความรู้ อุตสาหกรรม



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการวิเคราะห์และสรุปผลการ ส านักพัฒนา
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ปฏิบัติงานตามแผน เทคนิคศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์1, 5, 6 และ 10  - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 89
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตามแผน
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนการจดัท ารายงานแผนและผลการ 2 ชุด

 ---(ต่อ)--- ปฏิบัติงานตามแผน

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส านักพัฒนา
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียการประเมินผลการปฏบิติังาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่มีต่อการบริหารจดัการ

โครงการจัดท ารายงานประจ าปี เงินรายได้ 40,000 สถาบันนวัตกรรม
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรัง่เศส เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - จ านวนเอกสารรายงานประจ าปีของ 1 ฉบับ
ส่วนงาน (150 เล่ม)
 - ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 89
ตามแผนกลยุทธก์ารพัฒนาส่วนงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล (ต่อ)
กลยุทธ ์1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เงินรายได้ 15,150 ส านักงานอธิการบดี
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ (หน่วยตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์ ภายใน)
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์1, 5, 6 และ 10 กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบคุลากรกลุ่มเปา้หมายทีเ่ข้าร่วม ร้อยละ 80
โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ (เฉพาะบุคลากร สนอ.)

โครงการบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ส านักงานอธิการบดี
ตัวชี้วดัโครงการ (กองบริหารและ
 - ร้อยละของบคุลากรกลุ่มเปา้หมายทีเ่ข้าร่วม ร้อยละ 80 จัดการทรัพยากร
โครงการ (เฉพาะบุคลากร สนอ.) มนุษย์)
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ (เฉพาะบุคลากร สนอ.)

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ตัวชี้วดั 1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ละ เงินรายได้ 220,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนา กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ ความก้าวหน้าของบุคลากร
     1) สายวชิาการ ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วดัโครงการ
     2) สายสนับสนุนวชิาการ  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วดั 1.2.2 บุคลากรที่ยื่นขอก าหนด    1) สายวชิาการ (บุคลากรใหม่ที่บรรจุ ร้อยละ 80
ต าแหน่งทางวชิาการจากผู้ที่มีสิทธิ์ ปี 2559 - 2563)
     1) สายวชิาการ    2) สายสนับสนุนวชิาการ ร้อยละ 80
     2) สายสนับสนุนวชิาการ  - จ านวนโครงการที่จดัอบรม 3 โครงการ
ตัวชี้วดั 1.2.3 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจดัการขององค์กร

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
ตัวชี้วดั 1.2.4 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของ กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการอบรมการเขียนต ารา (KM) เงินรายได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของ กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ ตัวชี้วดัโครงการ
มหาวทิยาลัย ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
ตัวชี้วดั 1.2.5 จ านวนกิจกรรมต่อส่วนงาน  ---(ต่อ)---
ทีส่่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของบคุลากร โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เงินรายได้ 137,000 คณะครุศาสตร์

ของส่วนงาน อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
   1) สายวชิาการ ร้อยละ 82
   2) สายสนับสนุนวชิาการ ร้อยละ 82
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
   1) สายวชิาการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

   2) สายสนับสนุนวชิาการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร เงินรายได้ 450,000 คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับการพัฒนา ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
   * สายวชิาการ ร้อยละ 80
   * สายสนับสนุนวชิาการ ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง คณะเทคโนโลยี
ทางวิชาการของบุคลากร และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 1 คน
ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจาก
ผู้ที่มีสิทธิใ์นรอบปี

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการติดตามและประเมินผลการ คณะเทคโนโลยี
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ บริหารจัดการภายในองค์กร และการจัดการ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 ---(ต่อ)---  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.25

ต่อการบริหารจดัการภายในองค์กร

โครงการให้ความรูเ้พ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง เงินรายได้ 25,000 คณะศิลปศาสตร์
ทางวิชาการ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เงินรายได้ 25,000 คณะศิลปศาสตร์
รายบุคคล ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร วทอ. เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
   1) สายวชิาการ ร้อยละ 80
   2) สายสนับสนุนวชิาการ ร้อยละ 80
 - บุคลากรที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการจากผู้ที่มีสิทธิ์
   1) สายวชิาการ 2 คน
   2) สายสนับสนุนวชิาการ 2 คน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนา เงินรายได้ 168,000 คณะอุตสาหกรรม
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ ตนเองของอาจารย์ผู้สอน เกษตร
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วดัโครงการ

 ---(ต่อ)---  - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 80

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน เงินรายได้ 23,200 คณะอุตสาหกรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 80
วชิาการที่ได้รับการพัฒนา
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าอบรมที่มีแผน ร้อยละ 80
พัฒนาศักยภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก.พ.อ.03 เงินรายได้ 20,000 คณะสถาปตัยกรรม
: ก้าวแรกสู่ต าแหน่งทางวิชาการ" และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80
 - ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ ร้อยละ 80
ความเข้าใจในการจดัท า ก.พ.อ.03
 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ระดับ 3.51
ที่มีต่อการอบรม

โครงการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธภิาพ เงินรายได้ 23,000 คณะสถาปตัยกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ และการออกแบบ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ 80
โครงการ
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น ร้อยละ 80
 - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากร เงินรายได้ 10,000 วิทยาลัยนานาชาติ
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ สายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ

ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วดัโครงการ
 ---(ต่อ)---  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90

โครงการพัฒนาบุคลากร เงินรายได้ 30,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

โครงการระบบและกลไกในการก ากับดูแล คณะบริหารธรุกิจ
ในการบริหารงานคณะ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนคร้ังการประชุมแลกเปล่ียน 8 คร้ัง
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
 - ร้อยละของบคุลากรทีเ่ข้ารับการประเมินผล ร้อยละ 100 
การปฎิบัติงาน

โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ คณะบริหารธรุกิจ
บริหารงานและบูรณาการงานของคณะ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 ระบบ
จดัการงาน
 - จ านวนช่องทางของระบบสารสนเทศ 3 ช่องทาง
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เงินรายได้ 380,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการถ่ายทอดความรูเ้รือ่ง หลักเกณฑ์ เงินรายได้ 18,400 คณะวิทยาศาสตร์
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ เพ่ือการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของ พลังงานและ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สิ่งแวดล้อม

 ---(ต่อ)--- วิชาการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าศึกษาต่อ เงินรายได้ 300,000 คณะบริหารธรุกิจ
ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา 1 คน

โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย เงินรายได้ 10,000 คณะบริหารธรุกิจ
ด้วย Google Site
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - ร้อยละของผู้เขา้ร่วมอบรมทีม่คีวามรู้เพิม่ขึน้ ร้อยละ 80

โครงการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ บัณฑิตวิทยาลัย
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 3 คน 

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนคู่มือ เงินรายได้ 48,000 ส านักหอสมุดกลาง
การวิเคราะห์งาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนร่างประเด็นการวเิคราะห์งาน 1 เร่ือง
ที่ได้จากผู้เข้าร่วมอบรม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการพัฒนาบุคลากร เงินรายได้ 570,000 ส านักคอมพิวเตอร์
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ ร้อยละ 80 สารสนเทศ

 ---(ต่อ)--- พัฒนา

โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรูใ้ห้กับ เงินรายได้ 40,000 ส านักคอมพิวเตอร์
บุคลากรในส านักคอมพิวเตอร์ฯ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
อบรม

กิจกรรมจัดท าตัวชี้วัดและแผนพัฒนา สถาบนัสหกิจศึกษา
บุคลากร และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ร้อยละ 80 ไทย - เยอรมัน
ที่ได้รับการพัฒนา
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ที่มีต่อการบริหารจดัการ

โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ เงินรายได้ 400,000 ส านักวิจัย
บุคลากรของส านักวิจัยฯ วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ในการเข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร เงินรายได้ 200,000 ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยีเพ่ือ
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ 6 องค์ความรู้ อุตสาหกรรม
 - ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ โครงการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและ เงินรายได้ 300,000 ส านักพัฒนา
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ ศักยภาพของบุคลากรในการบริหารงาน เทคนิคศึกษา
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการวิชาการ 

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา 8 หลักสูตร 
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับ คะแนนเฉล่ีย 3.51
การฝึกอบรม/สัมมนา
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 82

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เงินรายได้ 100,000 สถาบันนวัตกรรม
บุคลากร เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ ร้อยละ 90
พัฒนา

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ เงินรายได้ 102,000 ส านักงานอธิการบดี
English for your future : Easy English (ศูนยค์วามร่วมมอื
จ านวน 2 รุน่ นานาชาติ)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการ
 - ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การ ร้อยละ 70
ประเมินของโครงการ

โครงการส่งเสรมิการท าผลงานทางวิชาการ เงินรายได้ 120,000 ส านักงานอธิการบดี
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (กองส่งเสริม
ตัวชี้วดัโครงการ วิชาการ)
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธภิาพ โครงการการเพ่ิมประสิทธภิาพการให้ เงินรายได้ 190,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การให้บริการบุคลากร บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบที่ได้รับการพัฒนา 1 ระบบ

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร/ศึกษาดงูาน เงินรายได้ 2,260,000 คณะครุศาสตร์
ของบุคลากรเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการ อุตสาหกรรม
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่จดัสัมมนาและดูงาน 4 โครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 82
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75

ที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาบคุลากร คณะวิทยาศาสตร์ เงินรายได้ 340,000 คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร 3 โครงการ
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
โครงการ

โครงการประเมินความพึงพอใจของ คณะเทคโนโลยี
บุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ และการจัดการ
ให้บริการของส่วนงาน อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธภิาพ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เงินรายได้ 100,000 คณะศิลปศาสตร์
การให้บริการบุคลากร วิชาการ ประยุกต์

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร วทอ. เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

(โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 1.2.1) อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของวทิยาลัย

กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ คณะอุตสาหกรรม
การให้บริการของส านักงานคณบดี เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจที่มีต่อการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

ให้บริการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เงินรายได้ 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
การพัฒนาบุคลากรสู่การให้บริการที่ และการออกแบบ
เป็นเลิศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมสัมมนา ร้อยละ 80
 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา ระดับ 3.51
ที่มีต่อการสัมมนา
 - จ านวนเอกสาร "เทคนิควธิกีารในการ 1 เล่ม
ให้บริการที่ประทับใจ"

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธภิาพ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เงินรายได้ 240,000 คณะบริหารธรุกิจ
การให้บริการบุคลากร ในการอบรมหรือเรียนรูท้ั้งสายวิชาการ และอุตสาหกรรม

 ---(ต่อ)--- และสายสนับบสนุนวิชาการ บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร คณะบริหารธรุกิจ
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับต าแหน่งทางวิชาการ 2 ราย
เพิ่มขึ้น

โครงการสัมมนาคณะ เงินรายได้ 600,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ 80 สิ่งแวดล้อม
โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร เงินรายได้ 100,000 คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ  ร้อยละ 80
พัฒนา

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนข้อเสนอแนะที่น ามาพัฒนา 2 เร่ือง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธภิาพ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสหกิจศึกษา เงินแผ่นดิน 480,900 สถาบนัสหกิจศึกษา
การให้บริการบุคลากร "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ" และพัฒนาสื่อ

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงที่ผ่านการอบรม  ร้อยละ 90 ไทย - เยอรมัน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 

โครงการ
 - จ านวนอาจารย์สหกิจศึกษา 60 คน

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสหกิจศึกษา เงินแผ่นดิน 319,200 สถาบนัสหกิจศึกษา
"หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา" และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงที่ผ่านการอบรม  ร้อยละ 90 ไทย - เยอรมัน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 

โครงการ

โครงการจัดส่งบคุลากรเขา้รับการฝึกอบรม / ส านักพัฒนา
สัมมนา/ดูงาน และลาศึกษาต่อ เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/ ร้อยละ 90
สัมมนา/ดูงาน และลาศึกษาต่อ

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการให้บริการ เงินรายได้ 50,000 สถาบันนวัตกรรม
บุคลากร เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ที่มีต่อการบริหารจดัการขององค์กร

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธภิาพ โครงการประเมินการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส านักงานอธิการบดี
การให้บริการบุคลากร และจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้รับบริการ (กองงานพัสดุ)

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

โครงการประเมินความพึงพอใจการ ส านักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานด้านการบริการจากผู้รับบริการ (กองบริการ
ตัวชี้วดัโครงการ การศึกษา)
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.75

กลยุทธ ์1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ าเพ่ือความสุข เงินรายได้ 1,200,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

บรรยากาศในการท างาน ตัวชี้วดัโครงการ (เงินเหลือจา่ย)

(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8  - จ านวนห้องน้ าที่ปรับปรุงซ่อมแซมให้มี 9 ห้องใหญ่
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี สภาพที่ดีและใช้งานได้
(พ.ศ. 2561 - 2580))

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ ชั้น 4 อาคาร 84 เงินแหล่งอื่น 1,000,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือสภาวะแวดล้อมที่ดีและประหยัด (เงินวจิยั
พลังงาน จาก วช.)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนพื้นที่ชั้น 4 อาคาร 84 ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

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

โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร คณะเทคโนโลยี
บรรยากาศในการท างาน ตอ่สภาพแวดลอ้มในการท างานของสว่นงาน และการจัดการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8 ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75

(พ.ศ. 2561 - 2580)) ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนงาน
 ---(ต่อ)---

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี
ของบุคลากร สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมต่อส่วนงานที่ส่งเสริม 1 กิจกรรม
สุขภาพหรือความสัมพันธข์องบุคลากร

โครงการ Big Cleaning (5ส.) เงินรายได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม วทอ. เงินรายได้ 500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.51

ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของวทิยาลัย
 - จ านวนกิจกรรมต่อส่วนงานที่ส่งเสริม 2 กิจกรรม
สุขภาพหรือความสัมพันธข์องบุคลากร

โครงการ 5ส. คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง โครงการ Big Cleaning Day เงินรายได้ 23,000 คณะสถาปตัยกรรม
บรรยากาศในการท างาน ตัวชี้วดัโครงการ และการออกแบบ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8  - จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 100 คน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี และนักศึกษาของคณะที่เข้าร่วมโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51

 ---(ต่อ)---
โครงการ Big Cleaning Day เงินรายได้ 10,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้าง คณะบริหารธรุกิจ
บรรยากาศในการท างาน และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ที่มีต่อบรรยากาศในการท างาน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ เงินรายได้ 5,000 คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือ 1 กิจกรรม บริการ
ความสัมพันธ์

โครงการส านักงานสีเขยีว (Green Office) เงินรายได้ 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่จดั 3 กิจกรรม
 - การรายงานความก้าวหน้าและประเมินผล 3 เดือน/คร้ัง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ ์1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง กิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน เงินรายได้ 5,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
บรรยากาศในการท างาน ตัวชี้วดัโครงการ และพัฒนาสื่อ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8  - จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00 ไทย - เยอรมัน
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการการปรับปรุงอาคารสถานที่ เงินรายได้ 13,000 ส านักวิจัย
และสภาพแวดล้อม (5ส.) วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.00
ในการเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม 5ส. เงินรายได้ 30,000 ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา
 - จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. และประกวด เงินรายได้ 126,750 ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานน่าอยู่ ส านักงานอธกิารบดี (กองกิจการ
ตัวชี้วดัโครงการ นักศึกษา/
 - ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 4.00 กองกลาง/
ของบุคลากรในส านักงานอธกิารบดีที่มีต่อ กองอาคารฯ/
ความสะอาดหลังการจดักิจกรรม กองส่งเสรมิวิชาการ)

 - ร้อยละของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 80
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เงินรายได้ 20,000 ส านักงานอธิการบดี
ตัวชี้วดัโครงการ (กองงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75 วิทยาเขตปราจีนบรุ)ี

ส านักงานอธกิารบดีที่เข้าร่วมโครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วดั 1.3.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรน า โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เงินรายได้ 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการ ให้บุคลากร
ตัวชี้วดั 1.3.2 ร้อยละของส่วนงานที่ได้น า แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการ ตัวชี้วดัโครงการ
กระบวนการจดัการความรู้มาพัฒนางาน ปฏิบัติงานจริง  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
ตัวชี้วดั 1.3.3 ระดับความส าเร็จของการจัดการ  - จ านวนกิจกรรม/หัวข้อที่จดัอบรม 2 เร่ือง
ความรู้ขององค์กร

โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เงินรายได้ 15,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้าน Abet
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากการน า เงินรายได้ 15,000 คณะครุศาสตร์
ประสบการณ์และความรูไ้ปประยุกต์ใช้กับ อุตสาหกรรม
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหัวข้อการจดัการความรู้ 2 เร่ือง
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ ระดับ 4
ของส่วนงาน (5 ระดับ)

โครงการจัดการความรูข้ององค์กร เงินรายได้ 100,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ ระดับ 4
ขององค์กร



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรน า โครงการจัดการความรูแ้ละการถ่ายทอด คณะเทคโนโลยี
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการ องค์ความรูภ้ายในส่วนงาน และการจัดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการ ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานจริง  - จ านวนความรู้/หัวข้อการจดัการความรู้ 2 เร่ือง/หัวข้อ

 ---(ต่อ)--- ที่ส่วนงานน ามาพัฒนางานในรอบปี

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดับ เงินรายได้ 5,000 คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา ส านักงานคณบดี และคณะ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จในการพัฒนาให้เป็น ระดับ 5
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 - ร้อยละของส่วนงานที่ได้น ากระบวนการ ร้อยละ 85
จดัการความรู้มาพัฒนางาน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พ่ือแลกเปลี่ยน เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ประสบการณ์ในการท างาน อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จในการพัฒนาวทิยาลัย ระดับ 3
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เงินรายได้ 7,200 คณะอุตสาหกรรม
ด้านบริหารการจัดการ ด้านการเรียน เกษตร
การสอน และด้านการวิจัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 กิจกรรม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรน า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) เพ่ือ เงินรายได้ 10,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการ พัฒนางาน และอุตสาหกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการ ตัวชี้วดัโครงการ
ปฏิบัติงานจริง  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 ---(ต่อ)---  - ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ ระดับ 4
ของส่วนงาน

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน คณะบริหารธรุกิจ
เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนางาน และอุตสาหกรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและ บริการ
สายวิชาการในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ 70
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง การพัฒนา เงินรายได้ 20,000 คณะบริหารธรุกิจ
ความเข้าใจ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาปริญญาตรี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร เงินรายได้ 10,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
จัดการความรูข้องสถาบันสหกิจศึกษาฯ และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ ระดับ 4 ไทย - เยอรมัน
ขององค์กร

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรน า โครงการจัดการความรูแ้ละแลกเปลี่ยน เงินรายได้ 40,000 ส านักวิจัย
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการ เรียนรูข้องบุคลากรส านักวิจัยฯ วิทยาศาสตร์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการ ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
ปฏิบัติงานจริง  - ร้อยละของบุคลากรที่มีการน าความรู้ ร้อยละ 50

 ---(ต่อ)--- จากการจดัการความรู้มาพัฒนางาน

โครงการสร้างองค์ความรูภ้ายในหน่วยงาน ส านักพัฒนา
จากการเขียน OPL เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเร่ืองในการเขียน OPL 5 เร่ือง
 - จ านวนความรู้หรือหวัข้อการจัดการความรู้ 1 เร่ือง 
ที่ส่วนงานน ามาพัฒนา
 - ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ ระดับ 4

โครงการจัดการความรูข้องสถาบัน เงินรายได้ 15,000 สถาบันนวัตกรรม
นวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรัง่เศส เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ส่วนงานน ามาพัฒนา 1 หัวข้อ/เร่ือง
กระบวนการท างาน
 - ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ ระดับ 4

กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปล่ียน โครงการพัฒนากลุ่มผู้น านักศึกษา เงินรายได้ 400,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563
(Engineering NextGen Leadership
Program)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

(ใช้ งปม. ร่วมกับกิจกรรม 5ส.)



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปล่ียน โครงการเข้าร่วมการบรรยายในกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ะดับหน่วยงาน ประยุกต์

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบุคลากรที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม 1 คน
บรรยาย

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

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง เงินรายได้ 15,000 คณะเทคโนโลยี
หน่วยงาน สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการจดัการ ระดับ 6
ความรู้ขององค์การ (CUPT QA)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านบริหาร เงินรายได้ 8,000 คณะศิลปศาสตร์
จัดการ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ
 - ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 8 คะแนน
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปล่ียน โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เงินรายได้ 8,000 คณะศิลปศาสตร์
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน ประยุกต์

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ
 - ระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 8 คะแนน
หลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 10)

โครงการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธรุกิจ
วิชาการและสายวิชาการให้เข้าร่วม และอุตสาหกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกั้บหน่วยงานอ่ืนๆ บริการ
และน าความรูท้ี่ได้มาพัฒนางาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานที่พัฒนาจากการแลกเปล่ียน 2 งาน
เรียนรู้องค์ความรู้

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้: SciEE เงินรายได้ 14,700 คณะวิทยาศาสตร์
KM sharing Day พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ใช้ในการแลกเปล่ียน 4 องค์ความรู้
เรียนรู้

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เงินรายได้ 4,800 บัณฑิตวิทยาลัย
(Show & Share)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนองค์ความรู้ทีน่ ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4 เร่ือง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(ต่อ)
กลยุทธ ์1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปล่ียน โครงการจัดการความรู ้(KM) เงินรายได้ 50,000 ส านักคอมพิวเตอร์
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ฯ และเทคโนโลยี

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนความรู้หรือหวัข้อการจัดการความรู้ 4 หัวข้อ
ที่น ามาพัฒนางาน
 - ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ 5 ระดับ
ขององค์กร

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

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ
ตัวชี้วดั 1.4.1 จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่าน กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการประชาสัมพันธค์รบวงจร เงินรายได้ 500,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่ือออนไลน์ในทุกช่องทางของมหาวทิยาลัย อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 1.4.2 จ านวนเร่ืองที่ส่ือภายนอกน าข้อมูล ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  - จ านวนส่ือส่ิงพิมพ์ รูปภาพ วดีีโอที่มี 20 ผลงาน
ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9 คนเข้าชมและแชร์

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนคนเข้ามาชม หรือกด Like หรือ 10,000 คน
(พ.ศ. 2561 - 2580)) กดแชร์

โครงการพัฒนาประชาสัมพันธภ์าควิชา เงินรายได้ 300,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการทีพ่ัฒนาการประชาสัมพันธ์ 2 โครงการ
 - จ านวนคนเข้ามาชม หรือกด Like หรือ 300 คน
กดแชร์

(ใช้ งปม. ร่วมกับกิจกรรม 5ส.)



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลของบคุลากรภายในคณะ ประยุกต์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าชม ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรของคณะ เงินรายได้ 100,000 คณะเทคโนโลยี
 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ

 - จ านวนผู้สมัครรวมกันทุกหลักสูตร ≥50 คน
 - จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ 150 คน
ในทุกช่องทางของคณะ

โครงการสัญจรของหลักสูตรระดับบัณฑิต เงินรายได้ 30,000 คณะศิลปศาสตร์
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลจากการ 1 หน่วยงาน
สัญจรของหลักสูตร

โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุกและ เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

สร้างภาพลักษณ์องค์กร อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ 1,000 คน
ในทุกช่องทางของวทิยาลัย
 - จ านวนเร่ืองที่ส่ือภายนอกน าข้อมูลข่าวสาร 10 เร่ือง
ที่ดีของวทิยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรและ เงินรายได้ 85,000 คณะสถาปตัยกรรม
อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร พัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ และการออกแบบ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ 3 โรงเรียน
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51

 ---(ต่อ)---
โครงการกลยุทธก์ารประชาสัมพันธ์ เงินรายได้ 20,000 คณะสถาปตัยกรรม
ในยุค 4.0 และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80
 - ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 80
ในกลยุทธก์ารประชาสัมพันธใ์นยุค 4.0
 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ระดับ 3.51
ที่มีต่อการอบรม

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร เงินรายได้ 50,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ 200 คน
ของคณะ

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าใช้งาน คะแนนเฉล่ีย 3.51
ระบบ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก เงินรายได้ 200,000 บัณฑิตวิทยาลัย
อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร ตัวชี้วดัโครงการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  - จ านวนกิจกรรมประชาสัมพันธส่์งเสริม 2 กิจกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9 และผลักดันการเพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี บัณฑิตศึกษา
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เงินรายได้ 38,000 ส านักหอสมุดกลาง
ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการประชาสัมพันธก์ารให้บริการ เงินรายได้ 150,000 ส านักคอมพิวเตอร์
วิชาการของส านักคอมพิวเตอร์ฯ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับขา่วสาร คะแนนเฉล่ีย 3.51
จากทุกช่องทาง
 - จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง

โครงการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผลงานและ ส านักพัฒนา
กิจกรรมของส านัก ผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคศึกษา
ต่างๆ เช่น เว็บไซต,์ e-mail ฯลฯ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนข่าวที่เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ 24 เร่ือง

กลยุทธ ์1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครัง้ที่ 29 เงินรายได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์กรผ่านการท ากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม ตัวชี้วดัโครงการ (เงินรับฝาก
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 กิจกรรม นศ.)

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ โครงการวิศวฯ ปันน้ าใจ เงินแหล่งอื่น 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์กรผ่านการท ากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม ตัวชี้วดัโครงการ (กองกิจฯ)
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการ
 ---(ต่อ)---

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือ เงินรายได้ 15,000 คณะวิทยาศาสตร์
เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรสู่ชุมชน ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ 2 กิจกรรม
องค์กรสู่ชุมชน

โครงการบูรณาการความรู้ดา้นอุตสาหกรรม- เงินรายได้ 60,000 คณะอุตสาหกรรม
เกษตรสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน เกษตร
ภายใต้เครือข่าย "กตัญญูคลับ By Agro.
KMUTNB"
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน เงินรายได้ 60,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
โรงเรียน วัด และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ กิจกรรมการใหบ้รกิารวิชาการดา้นพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์
องค์กรผ่านการท ากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พลังงานและ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9 ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนคร้ังที่ให้บริการวชิาการแก่ชุมชน อย่างน้อย 4 คร้ัง
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน เงินรายได้ 80,000 ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1 โรงเรียน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของโรงเรียน คะแนนเฉล่ีย 3.51
ที่เข้าร่วมโครงการ

กลยุทธ ์1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย โครงการวิศวกรรมศาสตร์ อาสา 3 เงินรายได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธท์ั้งภายในและภายนอกองค์กร พระจอมเกล้า ครัง้ที่ 3 (เงินรับฝาก
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9 ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม นศ.)

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการประชาสัมพันธแ์ละแนะแนว เงินรายได้ 35,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2562 (เงินเหลือจ่าย

(ปราจีนบุร)ี 2546-2562
ตัวชี้วดัโครงการ (เงินจดัเก็บ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 นักศึกษาใหม่
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51 2562))
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย โครงการประชาสัมพันธบ์ริการวิชาการ/ คณะเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธท์ั้งภายในและภายนอกองค์กร สหกิจศึกษา และการจัดการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9 ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนสถานประกอบการที่ส่วนงาน 3 แห่ง
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์

 ---(ต่อ)---
โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เงินรายได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนสมาชิกร่วมเครือข่าย 1 หน่วยงาน
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/อื่นๆ)

โครงการเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ เงินรายได้ 60,000 คณะอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 โรงเรียน
ที่ท า MOU กับคณะฯ

โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน เงินรายได้ 40,000 คณะอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 200 คน

โครงการแข่งขันเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เงินรายได้ 80,000 บัณฑิตวิทยาลัย
และเทคโนโลยี (โครงการ วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ หลักสูตรพิเศษ) นานาชาติสิรินธร
 - จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 50 คน ไทย - เยอรมัน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภิาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธท์ั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะวิทยาศาสตร ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พลังงานและ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์9 ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

 ---(ต่อ)--- โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วดั 1.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศ กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของ โครงการพัฒนาการท างานโดยใช้ เงินรายได้ 40,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มหาวทิยาลัยน าไปบรูณาการและใช้ประโยชน์ มหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ สารสนเทศ
ร่วมกันเพิ่มขึ้น ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ

(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์3  - จ านวนคร้ังในการอบรมพัฒนาบุคลากร 2 คร้ัง
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ด้านสารสนเทศ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เงินรายได้ 100,000 คณะครุศาสตร์
บริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ 2 ระบบ
ร่วมกัน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ เงินรายได้ 850,000 คณะวิทยาศาสตร์
การบริหารงานและการบูรณาการข้อมูล ประยุกต์
ด้านต่างๆ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่น าไปบูรณาการ 2 ระบบ
และใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ เงินรายได้ 30,000 คณะศิลปศาสตร์
มหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ การบริหารงาน ประยุกต์
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์3  - จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา 1 ระบบ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เงินรายได้ 1,852,900 วิทยาลัยเทคโนโลยี

 ---(ต่อ)--- บริหารและเว็บไซต์ อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่วทิยาลัยน าไป 1 ระบบ
บูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น

โครงการอบรมด้านการตลาดเพ่ือการ เงินรายได้ 10,000 คณะอุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธห์ลักสูตร เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน

โครงการจัดท าคลิปวีดีโอเพ่ือการ เงินรายได้ 20,000 คณะอุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธห์ลักสูตร เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคลิปวดีีโอ 1 คลิป

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เงินรายได้ 300,000 คณะสถาปตัยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เวบ็ไซต์คณะ 1 ระบบ
 - ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ ระดับ 3.51
ผู้ใช้งาน



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เงินรายได้ 100,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
มหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย  - จ านวนคร้ังในการปรับปรุงเวบ็ไซต์หลัก 1 คร้ัง
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์3  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนเฉล่ีย 3.51

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ระบบสารสนเทศของคณะ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลส ารอง คณะวิทยาศาสตร์
เพ่ืองานบริหารคณะ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนระบบฐานข้อมูลส ารองเพื่อ 1 ระบบ
งานบริหารคณะ

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขา่ยเพ่ือ เงินรายได้ 1,000,000 ส านักหอสมุดกลาง
การให้บริการภายในส านักหอสมุดกลาง (เหลือจา่ย)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระบบ ระดับ 5
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51
ระบบสารสนเทศ

โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพเครือ่ง เงินรายได้ 600,000 ส านักคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการให้บริการ และเทคโนโลยี
ระบบยืนยันตัวตน ICIT Account สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับใหบ้ริการระบบยืนยัน 1 ระบบ
ตัวตน ICIT Account

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ สถาบนัสหกิจศึกษา
มหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์3  - จ านวนระบบสารสนเทศที่น าไปบูรณาการ 1 ระบบ ไทย - เยอรมัน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี และใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เงินรายได้ 400,000 ส านักวิจัย
ฐานข้อมูลนักวิจัย มจพ. วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนระบบสารสนเทศที่น าไปบูรณาการ 1 ระบบ
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายส านัก เงินรายได้ 10,000 ส านักพัฒนา
ให้ทันสมัย เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังในการปรับปรุงเวบ็ไซต์หลัก 4 คร้ัง
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85
   
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล ส านักพัฒนา
เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธภิาพ (MIS) เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังในการปรับปรุงฐานข้อมูล 4 คร้ัง
 - จ านวนคู่มือการใช้ฐานข้อมูล MIS ที่มี 1 เล่ม
การปรับปรุง
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ (ต่อ)
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของ โครงการอบรม เรือ่ง เทคนิคการจัดเก็บ เงินรายได้ 16,650 ส านักงานอธิการบดี
มหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ เอกสารและบริหารข้อมูลด้วยระบบ (ศูนย์วิจัยและ
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย คอมพิวเตอร์ E-Filing ฝึกอบรมทรัพยากร

(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์3 ตัวชี้วดัโครงการ มนุษย์เพ่ือ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75 อุตสาหกรรม)
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ส านักงานอธกิารบดี มจพ.วทิยาเขตระยอง

 ---(ต่อ)--- ที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการจัดท าระบบวันลาออนไลน์ ส านักงานอธิการบดี
ตัวชี้วดัโครงการ (กองส่งเสริม
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนเฉล่ีย 3.75 วิชาการ)
ระบบ

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1.6.1 ระดับผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงาน กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมหรือ โครงการวิศวะอาสาพัฒนาชมุชน ครั้งที ่13 เงินรายได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามเกณฑ์มหาวทิยาลัยสีเขียว โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น ปีการศึกษา 2562 (ปราจีนบุร)ี (เงินรับฝาก
ตัวชี้วดั 1.6.2 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ มหาวทิยาลัยยั่งยืน ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม นศ.)

ผลงาน/งานวจิยั/นวตักรรม ที่ส่งเสริมการเป็น (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
มหาวทิยาลัยยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.71
ตัวชี้วดั 1.6.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ (พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการ
ที่ให้นักเรียน/นักศึกษาหรือชุมชน มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัยยั่งยืน โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรมสีเขียวของส่วนงาน เงินรายได้ 50,000 คณะครุศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนโครงการ 1 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม เงินรายได้ 90,000 คณะวิทยาศาสตร์
วัฒนธรรมสีเขียว ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียว 4 กิจกรรม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมหรือ โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาหรือชุมชน คณะเทคโนโลยี
โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็น และการจัดการ
มหาวทิยาลัยยั่งยืน มหาวิทยาลัยยั่งยืน อุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโครงการที่ด าเนินการในรอบปี 2 โครงการ/กิจกรรม

(พ.ศ. 2561 - 2580))
 ---(ต่อ)--- โครงการ Green Office เงินรายได้ 35,000 คณะเทคโนโลยี

ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 1 โครงการ/กิจกรรม

วฒันธรรมสีเขียว
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ 1 โครงการ/กิจกรรม

งานวจิยั/นวตักรรม ที่ส่งเสริมการเป็น
มหาวทิยาลัยยั่งยืน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว CIT เงินรายได้ 500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 - ระดับผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตาม ระดับ 3
เกณฑ์มหาวทิยาลัยสีเขียว
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ 3 กิจกรรม
งานวจิยั/นวตักรรม ที่ส่งเสริมการเป็น
มหาวทิยาลัยยั่งยืน
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ให้นักเรียน/ 3 กิจกรรม
นักศึกษาหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การเป็นมหาวทิยาลัยยั่งยืน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมหรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง เงินรายได้ 3,500 คณะอุตสาหกรรม
โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น ยั่งยืน เช่น Big Cleaning Day, วันพัฒนา เกษตร
มหาวทิยาลัยยั่งยืน คณะประจ าปี, กิจกรรมลดใช้กระดาษ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนกิจกรรม ไม่ต่ ากวา่ 2 กจิกรรม

(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
 ---(ต่อ)--- โครงการ

โครงการการคัดแยกขยะเพ่ือตอบสนองงาน เงินรายได้ 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย
ด้าน Green University วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ นานาชาติสิรินธร
 - ร้อยละของบุคลากร TGGS ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ไทย - เยอรมัน

โครงการ Green University เงินรายได้ 20,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - ระดับผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตาม ระดับ 4
เกณฑ์มหาวทิยาลัยสีเขียว

กิจกรรมการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และพลาสติกประเภทใช้ครัง้เดียวของ พลังงานและ
งานกิจการนักศึกษา สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่ลดปริมาณการใช้ 2 กิจกรรม
กล่องโฟมใส่อาหารและพลาสติกประเภท
ใช้คร้ังเดียว

โครงการประกวดสื่อรณรงค์ประหยัด เงินรายได้ 20,000 คณะบริหารธรุกิจ
พลังงาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ 6 ผลงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมหรือ โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เงินรายได้ 120,000 คณะบริหารธรุกิจ
โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น คณะบริหารธรุกิจ
มหาวทิยาลัยยั่งยืน ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8  - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีส่วนร่วม ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ในโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

 ---(ต่อ)--- โครงการ

โครงการห้องสมุดสีเขียว Green Library เงินรายได้ 70,000 ส านักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนการจดักิจกรรม Green Library 3 กิจกรรม

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

โครงการเปลี่ยนเครือ่งปรับอากาศของ เงินรายได้ 500,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ (ระยะที่ 4) และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จา่ยที่ใช้ ร้อยละ 80
ในการซ่อมบ ารุง

กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก สถาบนัสหกิจศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ และพัฒนาสื่อ
 - จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม อิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ไทย - เยอรมัน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมหรือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน เงินรายได้ 50,000 ส านักวิจัย
โครงการส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียวในการเป็น ด้าน Green University วิทยาศาสตร์และ
มหาวทิยาลัยยั่งยืน ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์8  - ระดับผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตาม ระดับ 4
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี เกณฑ์มหาวทิยาลัยสีเขียว
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็น 2 กิจกรรม

 ---(ต่อ)--- มหาวทิยาลัยยั่งยืน

กิจกรรมถุงผ้าให้ยืม ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา
 - จ านวนกิจกรรม 2 กิจกรรม

กลยุทธ ์1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจดัการ โครงการผู้น าวิศวฯ รุ่นใหมใ่ส่ใจสิ่งแวดล้อม เงินแหล่งอื่น 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม ในการเปน็มหาวิทยาลัย รุน่ที่ 2 (KMUTNB Engineering Idol (เงินบริจาค
ยั่งยืน for Earth #2) รศ.ดร.สมชอบ

(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์7 ตัวชี้วดัโครงการ ไชยเวช)
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

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

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจดัการ โครงการสนับสนุนวัฒนธรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ในการเปน็มหาวิทยาลัย พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์
ยั่งยืน ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์7  - จ านวนโครงการที่ให้นักเรียน/นักศึกษา 1 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี หรือชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการพลังงาน
(พ.ศ. 2561 - 2580)) และส่ิงแวดล้อม

 ---(ต่อ)---
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน คณะเทคโนโลยี
การประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - รูปแบบ/วธิกีาร ของส่วนงานเพื่อลด 3 รูปแบบ/วธิกีาร
การใช้ทรัพยากรส้ินเปลือง

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้าง เงินรายได้ 30,000 คณะศิลปศาสตร์
บรรยากาศในการท างาน ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - มีพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกวา่

20 ตารางเมตร

โครงการ Recycle for Environment เงินรายได้ 35,000 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 450 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจดัการ โครงการออกแบบภายในใส่ใจคัดแยกขยะ เงินรายได้ 10,000 คณะสถาปตัยกรรม
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ในการเปน็มหาวิทยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ และการออกแบบ
ยั่งยืน  - จ านวนอาจารย์สาขาวชิาออกแบบภายใน 5 คน
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์7 ที่เข้าร่วมโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนนักศึกษาสาขาวชิาออกแบบภายใน 200 คน
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ที่เข้าร่วมโครงการ

 ---(ต่อ)---  - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51
 - จ านวนเอกสารรายงานสรุปผลที่ได้รับจาก 1 เล่ม
การจดักิจกรรมของนักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการประหยัด เงินรายได้ 36,000 คณะบริหารธรุกิจ
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการจัดการ 2 โครงการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมที่ให้นักศึกษาหรือชุมชน เงินรายได้ 36,000 คณะบริหารธรุกิจ
มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและ และอุตสาหกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมที่ให้ 1 โครงการ
นกัศึกษาหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมการเก็บข้อมูลปริมาณการ คณะวิทยาศาสตร์
คัดแยกขยะของส่วนงาน พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนคร้ังในการเก็บข้อมูลปริมาณ 1 คร้ัง/เดือน
การคัดแยกขยะ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหาร โครงการวิศวฯ จิตอาสา พา 5 ส. เงินรายได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเส่ียงเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัยอยา่งยัง่ยนื (Engineering Cleaning Day) (เงินเหลือจ่าย

ตัวชี้วดัโครงการ สะสม
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80 2546-2562
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51 เงินจดัเก็บ
โครงการ นศ.ใหม่ 2562)

โครงการบริหารความเสี่ยง เงินรายได้ 120,000 คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความส าเร็จของโครงการบริหารความเส่ียง ร้อยละ 75

โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร เงินรายได้ 25,000 คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการบริหารความเสี่ยง วทอ. เงินรายได้ 10,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 - จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้นักเรียน/ 1 กิจกรรม
นักศึกษาหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การเป็นมหาวทิยาลัยยั่งยืน

โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย เงินรายได้ 38,700 คณะอุตสาหกรรม
ในตัวอาคาร ด้านอัคคีภัย เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)
กลยุทธ ์1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหาร โครงการเสริมทักษะความปลอดภัย เงินรายได้ 40,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
ความเส่ียงเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัยอยา่งยัง่ยนื ด้านอัคคีภัย และอุตสาหกรรม

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

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

กลยุทธ ์1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เฉพาะด้านมหาวทิยาลัยยั่งยืน
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม
ตัวชี้วดั 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนด กลยุทธ ์2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน โครงการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ เงินรายได้ 270,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและจดุเด่นเฉพาะ ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจดัการศึกษา มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรูแ้ละประกัน
ทีม่กีระบวนการเรียนการสอนโดยมุง่เน้นผลลัพธ์ ด าเนินการก าหนดความชัดเจนของหลักสูตร คุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วดั 2.1.2 จ านวนหลักสูตรที่ได้ยื่นขอรับ และสามารถแสดงจดุเด่นของหลักสูตรผ่าน ตัวชี้วดัโครงการ
การรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ กระบวนการการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
ตัวชี้วดั 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  - จ านวนกิจกรรม/หัวข้อที่จดัอบรม 3 กิจกรรม/หัวข้อ
ภายใน 1 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์1 และ 9
ตัวชี้วดั 2.1.4 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เงินรายได้ 10,000 คณะครุศาสตร์
ของผู้ใช้บัณฑิต (พ.ศ. 2561 - 2580)) ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั 2.1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของบัณฑิต ตัวชี้วดัโครงการ
จบใหม่เทียบกับฐานเงินเดือน ก.พ.  - จ านวนหลักสูตรที่มีการก าหนดผลการเรียนรู้ 1 หลักสูตร
ตัวชี้วดั 2.1.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า ที่คาดหวงั
ในองค์กรระดับนานาชาติทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือ คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดั 2.1.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบ การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประยุกต์
อาชีพอิสระหรือเป็นเจา้ของกิจการ ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 2.1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่ขอรับ  - ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนด ร้อยละ 100
การประเมินเต็มรูปแบบตามระบบการ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและจดุเด่นเฉพาะ
ประเมินของ CUPT QA ที่มีกระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
ตัวชี้วดั 2.1.9 จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษา ผลลัพธ์
ต่างชาติลงทะเบยีนเรียนหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการพัฒนาหลักสูตรของส่วนงาน คณะเทคโนโลยี
ในรอบปี และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนด ร้อยละ 90
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและจดุเด่นเฉพาะ
ต่อจ านวนหลักสูตรที่เปิดการสอน 
ในรอบปีการศึกษา 2562

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน โครงการจัดท าหลักสูตรใหม่และปรับปรุง เงินรายได้ 115,000 คณะเทคโนโลยี
ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจดัการศึกษา หลักสูตรของคณะ สารสนเทศ
ด าเนินการก าหนดความชัดเจนของหลักสูตร ตัวชี้วดัโครงการ
และสามารถแสดงจดุเด่นของหลักสูตรผ่าน  - ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนด ร้อยละ 100
กระบวนการการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและจดุเด่นเฉพาะ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์1 และ 9 โครงการส ารวจภาวะการได้งานท าของ เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี บัณฑิต อุตสาหกรรม

(พ.ศ. 2561 - 2580)) ตัวชี้วดัโครงการ
 ---(ต่อ)---  - ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 81

 - รายได้เฉล่ียต่อเดือนของบัณฑิตจบใหม่ +5 %
เทียบกับฐานเงินเดือน ก.พ.
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 60
หรือเป็นเจา้ของกิจการ
 - ร้อยละของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน ร้อยละ  0.5
เต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ
CUPT QA

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน เงินรายได้ 40,000 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนมหาวทิยาลัยที่มีการแลกเปล่ียน 1 มหาวทิยาลัย
นักศึกษา

โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ เงินรายได้ 19,800 คณะอุตสาหกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกวา่ 30 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน โครงการทบทวนผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐาน เงินรายได้ 90,000 คณะสถาปตัยกรรม
ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจดัการศึกษา การเรียนการสอน 2 หลักสูตรของภาควิชา และการออกแบบ
ด าเนินการก าหนดความชัดเจนของหลักสูตร เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
และสามารถแสดงจดุเด่นของหลักสูตรผ่าน ตัวชี้วดัโครงการ
กระบวนการการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  - ร้อยละของจ านวนอาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 80
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ของภาควชิาที่เข้าร่วมโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์1 และ 9  - จ านวนเอกสารรายงานสรุปการจัดโครงการ 1 เล่ม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการสัมมนา เรือ่ง "การทบทวนผลสัมฤทธิ์ เงินรายได้ 100,000 คณะสถาปตัยกรรม
 ---(ต่อ)--- ตามมาตรฐานการเรียนการสอนของภาควชิา และการออกแบบ

การจัดการงานออกแบบ"
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
 - จ านวนเอกสารแนวทางในการจัดการเรียน 1 ฉบับ
การสอน

โครงการค่ายวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า เงินรายได้ 30,000 บัณฑิตวิทยาลัย
และระบบซอฟต์แวร์ ครัง้ที่ 2 (โครงการ วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ หลักสูตรพิเศษ) นานาชาติสิรินธร
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ไทย - เยอรมัน

โครงการจัดท าหลักสูตรที่มีการก าหนด คณะบริหารธรุกิจ
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและจุดเด่นเฉพาะ และอุตสาหกรรม
หลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตร บริการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของหลักสูตรที่มีการก าหนดผล ร้อยละ 100
การเรียนรู้ที่คาดหวงั

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน โครงการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ
ก าหนดนโยบายให้ส่วนงานจดัการศึกษา และการประกอบอาชีพ และอุตสาหกรรม
ด าเนินการก าหนดความชัดเจนของหลักสูตร ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
และสามารถแสดงจดุเด่นของหลักสูตรผ่าน  - ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 
กระบวนการการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต คะแนนเฉล่ีย 4.00
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์1 และ 9 โครงการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิต เงินรายได้ 5,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ พลังงานและ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) สถานประกอบการ สิ่งแวดล้อม

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนสถานประกอบการที่ขอรับข้อมูล  4 หน่วยงาน
เกี่ยวกับบัณฑิตที่พึงประสงค์

กลยุทธ ์2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ โครงการจัดหาโปรแกรม Labview เงินรายได้ 250,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการ ตัวชี้วดัโครงการ
อ านวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้น  - จ านวนหลักสูตรที่มีการใช้งานโปรแกรม 2 หลักสูตร
เป็นผู้ประกอบการ Labview ร่วมกัน
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์1 และ 6
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ 500,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

(พ.ศ. 2561 - 2580)) ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80
ในศูนย์คอมฯ
 - จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในแต่ละเดือน 1,000 คน

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน เงินแผ่นดิน 804,000 คณะครุศาสตร์
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เงินรายได้ 3,500,000 อุตสาหกรรม
อย่างมีมาตรฐาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน 1 ห้อง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัด คณะวิทยาศาสตร์
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการ การเรียนการสอนและการอ านวยความ ประยุกต์
อ านวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้น สะดวกในรูปแบบสากล และเน้นเป็น
เป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์1 และ 6 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน ร้อยละ 30
(พ.ศ. 2561 - 2580)) เต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ

 ---(ต่อ)--- CUPT QA

กิจกรรมการติดตามผลหลังส าเร็จ เงินรายได้ 10,000 คณะเทคโนโลยี
การศึกษา สารสนเทศ
ตัวชี้วดักิจกรรม

 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต คะแนนเฉล่ีย 4.00

 - ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าสอดคล้อง ร้อยละ 80
กับวตัถุประสงค์ของหลักสูตร ภายใน 1 ปี
 - จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ 2 หลักสูตร
ลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรจิตวิทยา เงินรายได้ 8,000 คณะศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมและองค์การ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนช่องทางการเผยแพร่ 5 ช่องทาง

โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเป็น เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ  0.5
หรือเป็นเจา้ของกิจการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ โครงการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คณะอุตสาหกรรม
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการ ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
อ านวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้น  - จ านวนรายวชิาที่มีการสอนเสริมทักษะ 1 รายวชิา
เป็นผู้ประกอบการ ภาษาอังกฤษ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์1 และ 6
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการเทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร เงินรายได้ 13,800 คณะอุตสาหกรรม
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร

 ---(ต่อ)---  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการสัมมนา เรือ่ง การเตรียมตัวเป็น เงินรายได้ 30,000 คณะสถาปตัยกรรม
ผู้ประกอบการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
 - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51
 - ระดับความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพ่ือ เงินรายได้ 45,000 คณะสถาปตัยกรรม
ออกสู่สถานประกอบการ และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน
 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ระดับ 3.51

โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาเรียน เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา เงินรายได้ 50,000 คณะบริหารธรุกิจ
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการ ตัวชี้วดัโครงการ
อ านวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้น  - จ านวนฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากระบบเดิม 1 ฐาน
เป็นผู้ประกอบการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์1 และ 6
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580))
 ---(ต่อ)---

กลยุทธ ์2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับ สหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ ประยุกต์
นานาชาติ ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์12  - จ านวนหน่วยงานระดับนานาชาติ 10 หน่วยงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ที่นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
(พ.ศ. 2561 - 2580))

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เงินรายได้ 1,500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 - จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ 2 หลักสูตร
ลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษากับการจัดการ เงินรายได้ 30,000 คณะสถาปตัยกรรม
งานออกแบบและพัฒนาธรุกิจ และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
 - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51
 - ระดับความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ ์2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา กิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับ โครงการสหกิจศึกษาโดยการแนะแนวขอ้มลู พลังงานและ
นานาชาติ ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์12  - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 5 คน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี สหกิจศึกษา
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)---

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)
ตัวชี้วดั 2.2.1 จ านวนหลักสูตรที่จดัการเรียน กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โครงการติวปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ เงินรายได้ 35,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอนโดยมนีักศึกษาจากหลากหลายหลักสูตร ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2563 (เงินรับฝาก
มาเรียนร่วมกัน ตามแนวทางการจดัการศึกษาแบบ KMUTNB ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม นศ.)
ตัวชี้วดั 2.2.2 จ านวนรายวชิาที่มีผู้สอนร่วม (ไทย-เยอรมัน)  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
จากสถานประกอบการ (KMUTNB Characters : work bench,  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
ตัวชี้วดั 2.2.3 อัตราส่วนบุคลากรสายวชิาการ standard codes of practice, and learn โครงการ
ที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงตามวชิาชีพ via real case studies)
ต่อจ านวนนักศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์11 และ 12 โครงการปนัความรู้สู่น้อง ปกีารศึกษา 2562 เงินรายได้ 12,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดั 2.2.4 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (ปราจีนบุร)ี (เงินรับฝาก
ที่มีต่อครุภณัฑ์และส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอื้อ (พ.ศ. 2561 - 2580)) ตัวชี้วดัโครงการ กิจกรรม นศ.)

ต่อการจดัการเรียนการสอนตามเป้าประสงค์  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
     1) นักศึกษา  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

     2) ผู้สอน โครงการ

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เงินรายได้ 205,000 คณะครุศาสตร์
เพ่ือเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น อุตสาหกรรม
และถ่ายทอดเป็น
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวชิาชีพ 4 กิจกรรม/โครงการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.75

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน เงินรายได้ 541,800 คณะวิทยาศาสตร์
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ประยุกต์
ตามแนวทางการจดัการศึกษาแบบ KMUTNB ตัวชี้วดัโครงการ
(ไทย-เยอรมัน)  - จ านวนหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอน 5 หลักสูตร
(KMUTNB Characters : work bench, โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายหลักสูตร
standard codes of practice, and learn มาเรียนร่วมกัน
via real case studies)  - จ านวนรายวชิาที่มีผู้สอนร่วมจาก 5 รายวชิา
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์11 และ 12 สถานประกอบการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมเวทีประจ า คณะเทคโนโลยี
 ---(ต่อ)--- เพ่ือส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงาน และการจัดการ

ทางวิชาการ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมเวทีประจ า 4 คร้ัง/เวที
เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการ

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี เงินรายได้ 20,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยี เงินรายได้ 15,000 คณะเทคโนโลยี
เครือข่ายและการสื่อสาร สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท เงินรายได้ 140,000 คณะศิลปศาสตร์
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ ประยุกต์
ตามแนวทางการจดัการศึกษาแบบ KMUTNB องค์การ ปีการศึกษา 2563
(ไทย-เยอรมัน) ตัวชี้วดัโครงการ
(KMUTNB Characters : work bench,  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
standard codes of practice, and learn  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

via real case studies) โครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์11 และ 12
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการ 2020 International Student เงินรายได้ 70,000 คณะศิลปศาสตร์
(พ.ศ. 2561 - 2580)) Leadership Camp ประยุกต์

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไป 8 คน
ประเทศสาธารณรัฐจนี (ไต้หวนั)

โครงการเชิญผู้ร่วมสอนจาก เงินรายได้ 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานประกอบการ อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจที่มีต่อครุภัณฑ์
และส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจดั
การเรียนการสอนตามเป้าประสงค์
   1) นักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51
   2) ผู้สอน คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ/กิจกรรมที่เชิญผู้เชี่ยวชาญ เงินรายได้ 121,000 คณะอุตสาหกรรม
จากภายนอกมาสอน  เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวชิาที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 9 รายวชิา
ภายนอกมาสอน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โครงการน านักศึกษาเยี่ยมชมสถาน- เงินรายได้ 153,600 คณะอุตสาหกรรม
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ประกอบการเพ่ือบูรณาการความรู้ เกษตร
ตามแนวทางการจดัการศึกษาแบบ KMUTNB อุตสาหกรรมเกษตร
(ไทย-เยอรมัน) ตัวชี้วดัโครงการ
(KMUTNB Characters : work bench,  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
standard codes of practice, and learn 
via real case studies) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา เงินรายได้ 350,000 วิทยาลัยนานาชาติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์11 และ 12 วิทยาลัยนานาชาติในต่างประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90

 ---(ต่อ)---  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการน านักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการ เงินรายได้ 100,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
เพ่ือบูรณาการความรูด้้านธรุกิจและ และอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการอบรมเพ่ิมทักษะทางวิชาการและ เงินรายได้ 70,000 คณะบริหารธรุกิจ
วิชาชีพให้แก่นักศึกษาของภาควิชา และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนรายวชิาที่มีการเพิ่มทักษะทางวชิาการ 3 รายวชิา
และวชิาชีพ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โครงการอบรมบรรยายพิเศษจากวิทยากร เงินรายได้ 37,590 คณะบริหารธรุกิจ
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ภายนอก และอุตสาหกรรม
ตามแนวทางการจดัการศึกษาแบบ KMUTNB ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
(ไทย-เยอรมัน)  - จ านวนรายวิชาที่มีการจัดอบรมบรรยายพิเศษ 3 รายวชิา
(KMUTNB Characters : work bench, 
standard codes of practice, and learn โครงการครูอุตสาหกรรมในห้องเรียน เงินรายได้ 60,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

via real case studies) มหาวิทยาลัย และเทคโนโลยี
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์11 และ 12 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนหลักสูตรที่มีการเชิญวทิยากร  5 หลักสูตร
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ภายนอกมาบรรยาย

 ---(ต่อ)---  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการพัฒนาวิชาการและประสบการณ์ เงินรายได้ 300,000 คณะวิทยาศาสตร์
วิชาชีพแก่นักศึกษา พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 120 คน
 - จ านวนสถานประกอบการที่ได้เข้าเยี่ยมชม 4 หน่วยงาน

โครงการเตรยีมความพรอ้มดา้นความปลอดภัย เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
ในโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โครงการ WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษา เงินรายได้ 48,000 คณะบริหารธรุกิจ
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแนวทางการจดัการศึกษาแบบ KMUTNB  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
(ไทย-เยอรมัน)  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

(KMUTNB Characters : work bench, โครงการ
standard codes of practice, and learn 
via real case studies) โครงการอบรมไอซีทีก่อนออกสหกิจศึกษา เงินรายได้ 40,000 คณะบริหารธรุกิจ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์11 และ 12 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

 ---(ต่อ)--- โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน
ตัวชี้วดั 2.3.1 จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิา กลยุทธ ์2.3.1 พฒันาคนและระบบเพือ่สนับสนุน โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบสหวทิยาการ การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสหวทิยาการ บริษัทมิชลิน
ตัวชี้วดั 2.3.2 จ านวนเครือข่ายทางวชิาการ ทีต่อบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนา ตัวชี้วดัโครงการ
และ/หรือวจิยัพัฒนาที่มีการด าเนินกิจกรรม จากหลากหลายหน่วยงาน  - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2 คน
ในรอบปี  - จ านวนวชิาที่สอนรูปแบบสหวทิยาการ 2 วชิา
ตัวชี้วดั 2.3.3 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบตัร

(Non degree) โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ เงินรายได้ 505,000 คณะครุศาสตร์
สถานประกอบการ/สถานศึกษา อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ 2 กิจกรรม/โครงการ

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉล่ีย 3.75

ที่เข้าร่วมโครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน (ต่อ)
กลยุทธ ์2.3.1 พฒันาคนและระบบเพือ่สนับสนุน โครงการส่งเสรมิความรว่มมอืกับหน่วยงาน เงินรายได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสหวทิยาการ ภายนอก ประยุกต์
ทีต่อบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนา ตัวชี้วดัโครงการ
จากหลากหลายหน่วยงาน  - จ านวนเครือข่ายทางวชิาการและ/หรือ 1 เครือข่าย

 ---(ต่อ)--- วจิยัพัฒนาที่มีการด าเนินกิจกรรมในรอบปี

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี
และ/หรือการวิจัย และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนเครือข่ายทางวชิาการและ/หรือ 2 เครือข่าย
การวิจยัพัฒนาทีม่กีารด าเนินกจิกรรมในรอบปี

โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ/ เงินรายได้ 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

หรือวิจัยพัฒนาแบบสหวิทยาการ อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิาแบบ 5 หลักสูตร
สหวทิยาการ
 - จ านวนเครือข่ายทางวชิาการและ/หรือ 1 เครือข่าย
วจิยัพัฒนาที่มีการด าเนินกิจกรรมในรอบปี

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เงินรายได้ 73,300 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนคร้ังในการไปนิเทศนักศึกษา ไม่ต่ ากวา่ 10 คร้ัง
ที่สถานประกอบการ

โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา เงินรายได้ 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานศิลปนิพนธท์ี่เข้าร่วมแสดง 80 ชิ้น
 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ระดับ 3.51

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน (ต่อ)
กลยุทธ ์2.3.1 พฒันาคนและระบบเพือ่สนับสนุน โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ เงินรายได้ 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสหวทิยาการ สาขาวิชาออกแบบภายใน และการออกแบบ
ทีต่อบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนา ตัวชี้วดัโครงการ
จากหลากหลายหน่วยงาน  - จ านวนผลงานศิลปนิพนธท์ี่ได้รับเผยแพร่ 70 ชิ้น

 ---(ต่อ)---  - จ านวนสูจบิัตรผลงานของนักศึกษา 1 เล่ม

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

โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจ าปี เงินรายได้ 80,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - จ านวนผลงานที่เข้าประกวด  25 ผลงาน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กลยุทธ ์2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจดั โครงการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยี

การเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบ ตลอดชีวิต อุตสาหกรรม

ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อส่งเสริม ตัวชี้วดัโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learning)  - จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์4, 13 และ 14 (Non degree)
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะอุตสาหกรรม
สหกิจศึกษา เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ร้อยละ 90

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน (ต่อ)
กลยุทธ ์2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจดั กิจกรรมสื่อการสอนออนไลน์ คณะอุตสาหกรรม
การเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบ ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อส่งเสริม  - จ านวนรายวชิา 1 รายวชิา
การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learning)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์4, 13 และ 14
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580))
 ---(ต่อ)---

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วดั 2.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการนัดพบแหล่งงาน เงินรายได้ 30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ใช้บัณฑิตที่ท างานในระดับนานาชาติ กระบวนการผลิตบณัฑิตที่มีทักษะการปฏบิติังาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563
ตัวชี้วดั 2.4.2 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของบัณฑิต แบบสากล (Engineering KMUTNB Job Fair 2020)
จบใหม่ที่ท างานในองค์กรระดับนานาชาติ (ยทุธศาสตร์ที ่1 : กลยทุธ์ 3, 5, 7, 8 และ 10 ตัวชี้วดัโครงการ
เทียบกับฐานเงินเดือน ก.พ. ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80
ตัวชี้วดั 2.4.3 จ านวนบัณฑิตที่มีโอกาส (พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
ได้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ โครงการ
ตัวชี้วดั 2.4.4 ร้อยละของนักศึกษาที่มีระดับ
คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด โครงการฝึกอบรมและเสริมทักษะด้าน เงินรายได้ 40,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดั 2.4.5 จ านวนหลักสูตรที่มีการจดั ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปกีารศึกษา 2562

การเรียนการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (มจพ.กรุงเทพ)/(มจพ.ปราจีนบุร)ี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
กระบวนการผลิตบณัฑิตที่มีทักษะการปฏบิติังาน ที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล ประยุกต์
แบบสากล ตัวชี้วดัโครงการ
(ยทุธศาสตร์ที ่1 : กลยทุธ์ 3, 5, 7, 8 และ 10  - จ านวนหลักสูตรที่มีการจดัการเรียน 5 หลักสูตร
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี การสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการสนับสนุนทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี
และ/หรือวิชาชีพนักศึกษาตามคุณลักษณะ และการจัดการ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการเสริมทักษะด้านภาษา 1 โครงการ
ต่างประเทศ (Camp ด้านภาษาต่างประเทศ)

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพ่ือ เงินรายได้ 39,500 คณะอุตสาหกรรม
บูรณาการความรูอุ้ตสาหกรรมเกษตร เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ไปนิเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เงินรายได้ 50,000 คณะสถาปตัยกรรม
ปรากฏการณอ์ย่างยั่งยืนทางสถาปตัยกรรม และการออกแบบ
ครัง้ที่ 1
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51
 - จ านวนเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา 1 เล่ม
ดูงานของนักศึกษา

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการถอดมาตรฐานสากลหลักสูตร เงินรายได้ 50,000 คณะสถาปตัยกรรม
กระบวนการผลิตบณัฑิตที่มีทักษะการปฏบิติังาน ออกแบบภายใน และการออกแบบ
แบบสากล ตัวชี้วดัโครงการ
(ยทุธศาสตร์ที ่1 : กลยทุธ์ 3, 5, 7, 8 และ 10  - จ านวนอาจารย์และบุคลากรภาควชิา 6 คน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนเอกสารการแปลมาตรฐานสากล 1 เล่ม

 ---(ต่อ)--- หลักสูตรออกแบบภายใน
 - จ านวนเอกสารรายงานสรุปผลของนักศึกษา 1 เล่ม
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออก เงินรายได้ 40,000 วิทยาลัยนานาชาติ
สหกิจศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เงินรายได้ 30,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
รุน่ที่ 3 และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ
ระดับนานาชาติ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต คะแนนเฉล่ีย 3.51

ที่ท างานในระดับนานาชาติ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มี โครงการส่งเสริมทักษะเพ่ือเตรียมความ เงินรายได้ 45,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กระบวนการผลิตบณัฑิตที่มีทักษะการปฏบิติังาน พร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา และเทคโนโลยี
แบบสากล ตัวชี้วดัโครงการ
(ยทุธศาสตร์ที ่1 : กลยทุธ์ 3, 5, 7, 8 และ 10  - จ านวนชั่วโมงการอบรม 30 ชั่วโมง
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

 ---(ต่อ)--- โครงการ

โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษา เงินรายได้ 240,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการ ร้อยละ 100
ออกนิเทศงานสหกิจ

โครงการเตรียมความพร้อมดา้นภาษาอังกฤษ เงินรายได้ 25,000 คณะวิทยาศาสตร์
เพ่ือการทดสอบ TOEIC พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการเสริมความรูท้างวิชาการด้าน เงินรายได้ 55,000 คณะวิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ISO พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและ โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์

กระบวนการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน TABEE
ในรูปแบบสากลที่มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์7  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนกิจกรรม/หัวข้อที่จดัอบรม 1 กิจกรรม/หัวข้อ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ เงินรายได้ 25,000 คณะวิทยาศาสตร์
จัดการความรู ้(ด้านการเรียนการสอน) ประยุกต์
เรือ่ง กระบวนการคิดเชิงออกแบบและ
ความเติบโต
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการเสวนาเรือ่ง การจัดการเรียน เงินรายได้ 150,000 คณะศิลปศาสตร์
การสอนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาอังกฤษ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการพัฒนาผู้สอน/การเรียนการสอน เงินรายได้ 500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

เพ่ือความเปน็สากลของวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของนักศึกษาที่มีระดับคะแนน ร้อยละ 0.5
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เงินรายได้ 10,000 คณะอุตสาหกรรม
กระบวนการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน "การจัดการท าผลลัพธก์ารเรียนรูร้ะดับ เกษตร
ในรูปแบบสากลที่มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ รายวิชา (Course Learning Outcomes -
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์7 CLOs)"
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละ 80

 ---(ต่อ)--- คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เงินรายได้ 30,000 คณะบริหารธรุกิจ
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ
ตัวชี้วดั 2.5.1 จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิา กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม เงินรายได้ 150,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ว่ามีการบรูณาการการเรียนการสอนกบังานวิจัย ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประกวด/แข่งขัน
หรือบริการวชิาการ ในเร่ืองการเรียนการสอน งานวิจยั และการบริการ ตัวชี้วดัโครงการ

วชิาการ  - จ านวนคร้ังที่นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 2 คร้ัง
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์2 และ 12 ระดับชาติ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนคร้ังที่นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 1 คร้ัง
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ระดับนานาชาติ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการบูรณาการการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์
ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ ประยุกต์
ในเร่ืองการเรียนการสอน งานวิจยั และการบริการ ตัวชี้วดัโครงการ
วชิาการ  - จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิาวา่มีการ 5 หลักสูตร
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์2 และ 12 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวจิยั
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี หรือบริการวชิาการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนสถานประกอบที่มีการเชื่อมโยง  3 แห่ง

 ---(ต่อ)--- อุตสาหกรรมในเร่ืองการเรียนการสอน
งานวจิยัและการบริการวชิาการ 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยี
กับงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิาวา่มีการ 2 หลักสูตร
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวจิยั
หรือการบริการวชิาการในรอบปี

โครงการ Ph.D. Student and เงินรายได้ 14,000 คณะเทคโนโลยี
Supervisory Workshop สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส่งเสริมในที่ประชุมส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ในเรือ่งการเรียนการสอน งานวิจัยและ อุตสาหกรรม

งานบริการวิชาการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิาวา่มีการ 5 หลักสูตร
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวจิยัหรือ
บริการวชิาการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการรายวิชาที่บูรณาการการเรียน คณะอุตสาหกรรม
ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม การสอนกับงานวิจัย เกษตร
ในเร่ืองการเรียนการสอน งานวิจยั และการบริการ ตัวชี้วดัโครงการ
วชิาการ  - จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการการเรียน 2 รายวชิา
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์2 และ 12 การสอนกับงานวจิยัหรือบริการวชิาการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ เงินรายได้ 10,800 คณะอุตสาหกรรม
 ---(ต่อ)--- อาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ เกษตร

ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการภายใต้ความร่วมมือพิธลีงนาม เงินรายได้ 139,500 คณะสถาปตัยกรรม
ความร่วมมือคณะสถาปัตยกรรมและ และการออกแบบ
การออกแบบ ระหว่าง บ.สหธาราวัฒน์
และ บ.อุไรพาณิชย์ จ ากัด
ตัวชี้วดัโครงการ : กิจกรรมที่ 1
 - จ านวนโครงการที่ให้บริการ 1 โครงการ
 - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 3.51
ตัวชี้วดัโครงการ : กิจกรรมที่ 2
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - จ านวนเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา 1 เล่ม
ของนักศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ : กิจกรรมที่ 3
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (ต่อ)
กลยุทธ ์2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน โครงการหลักสูตรบรรยายพิเศษจาก เงินรายได้ 80,000 บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้เชีย่วชาญภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา (โครงการ วิศวกรรมศาสตร์
ในเร่ืองการเรียนการสอน งานวิจยั และการบริการ ตัวชี้วดัโครงการ หลักสูตรพิเศษ) นานาชาติสิรินธร
วชิาการ  - จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมโครงการ 4 คน ไทย - เยอรมัน
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ ์2 และ 12
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี รายวิชาในหลักสูตรบรูณาการเรียนการสอน คณะบริหารธรุกิจ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) กับงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ และอุตสาหกรรม

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนรายวิชาในหลักสูตรทีม่กีารบูรณาการ 2 รายวชิา
การเรียนการสอนกับงานวจิยัหรืองานบริการ
วชิาการ

โครงการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม เงินรายได้ 150,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจ าปีการศึกษา 2562 และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ 5 หลักสูตร
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เงินรายได้ 3,445,500 สถาบนัสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย และพัฒนาสื่อ
(ท่าหลวง) จ ากัด อิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย - เยอรมัน
 - จ านวนหลักสูตรที่ระบุรายวชิาวา่มีการ 5 หลักสูตร
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวจิยัหรือ
บริการวชิาการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั 3.1.1 จ านวนนักวจิยัที่ได้รับ กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิยั กิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณาการงานวิจัย เงินรายได้ 2,150,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณสนับสนุนในการท าวจิยั ขอทุนสนับสนุนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
     1) นักวจิยัทั้งหมด จากแหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัย ทัง้งบประมาณ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
     2) นักวจิยัหน้าใหม่ แผ่นดินและเงินรายได้ ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 3.1.2 จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - จ านวนนักวจิยัที่ได้รับทุนสนับสนุน
การสนับสนุนจากภายนอกมหาวทิยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี    1) นักวจิัยทั้งหมดของคณะฯ ทั้งสายวชิาการ 15 คน
ทั้งภาครัฐและเอกชน (พ.ศ. 2561 - 2580)) และสายสนับสนุนวชิาการ
ตัวชี้วดั 3.1.3 จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อ    2) นักวจิยัหน้าใหม่ 3 คน
การวจิัยของมหาวทิยาลัยที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ 800,000 คณะครุศาสตร์
     1) ภาครัฐ ต ารา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม อุตสาหกรรม
     2) ภาคเอกชน จากแหล่งทุนภายในส่วนงาน
ตัวชี้วดั 3.1.4 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ ตัวชี้วดัโครงการ
เพื่อการวจิยัต่อวงเงินงบประมาณเงินรายได้  - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับทุน 8 โครงการ
ทั้งหมดของมหาวทิยาลัย
ตัวชี้วดั 3.1.5 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน โครงการสนับสนุนทุนวิจัย เงินรายได้ 5,300,000 คณะวิทยาศาสตร์
วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่อยู่บน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์
ฐานข้อมูล SCOPUS ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 3.1.6 จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นรายงาน  - จ านวนโครงการวจิยั 30 โครงการ
สืบเนื่องการประชุมวชิาการ (Proceeding)  - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ 20 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
ตัวชี้วดั 3.1.7 จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู WoS โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการวิจัย เงินรายได้ 150,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั 3.1.8 จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และการจัดการ
อ้างอิงบนฐานข้อมูล SCOPUS ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั 3.1.9 จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการ  - จ านวนโครงการวจิยัที่มีนักวจิยัรุ่นใหม่ 1 โครงการ
อ้างอิงบนฐานข้อมูล WoS ร่วมด้วย 
ตัวชี้วดั 3.1.10 ร้อยละของบทความที่อยู่ใน  - จ านวนนักวจิยัทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณ 10 คน
ฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม สนับสนุนในการท าวจิยัในรอบปี

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัด 3.1.11 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิยั โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้ 3,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติบน ขอทุนสนับสนุนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

ฐานขอ้มลู WoS ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จากแหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัย ทัง้งบประมาณ ตัวชี้วดัโครงการ
ทั้งหมด แผ่นดินและเงินรายได้  - จ านวนนักวจิยัทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณ 13 คน
ตัวชี้วดั 3.1.12 จ านวนผลงานวจิยัที่น าไปใช้ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5 สนับสนุนในการท าวจิยั
ประโยชน์ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 10 โครงการ

(พ.ศ. 2561 - 2580)) จากภายนอกมหาวทิยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

 ---(ต่อ)---  - จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยัของ 5 ล้านบาท
มหาวทิยาลัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยั ร้อยละ 5 
ต่อวงเงินงบประมาณเงินรายได้ทัง้หมดของ ม.
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 10 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงาน 10 บทความ
สืบเนื่องการประชุมวชิาการ (Proceeding)
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 5 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล WoS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิง 20 คร้ัง
บนฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิง 20 คร้ัง
บนฐานข้อมูล WoS
 - ร้อยละของบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล ร้อยละ 1 
SCOPUS ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม
 - ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการที่มีผลงาน ร้อยละ 5 
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล WoS
ต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการทั้งหมด
 - จ านวนผลงานวจิยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 5 ผลงาน
 - จ านวนผลงานนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 1 เร่ือง



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิยั โครงการสนับสนุนนักวิจัยทุนรุน่ใหม่ เงินรายได้ 80,000 คณะอุตสาหกรรม
ขอทุนสนับสนุนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เกษตร
จากแหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัย ทัง้งบประมาณ ตัวชี้วดัโครงการ
แผ่นดินและเงินรายได้  - จ านวนเงินทุนวจิยัที่มีการจดัสรรต่อปี 80,000 บาทต่อปี
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ได้รับทุน คะแนนเฉล่ีย 3.51
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการส่งเสริมบคุลากรให้ขอทุนสนับสนุน เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยนานาชาติ
 ---(ต่อ)--- งานวิจัย

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับทุนสนับสนุน 1 โครงการ
จากแหล่งทุนภายในมหาวทิยาลัย

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของ เงินรายได้ 220,000 คณะบริหารธรุกิจ
ภาควิชายื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ิมเติม และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนนักวจิยัทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณ 2 คน
สนับสนุนในการท าวจิยั

กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ เงินรายได้ 200,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - จ านวนโครงการที่ได้รับทุนวจิัยภายในคณะ 5 โครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนผลงานที่น าเสนอในการประชุม 5 เร่ือง
วชิาการของผู้ได้รับทุนสนับสนุนทุนวจิยั
ภายในคณะ

กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยภายใน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนโครงการที่ได้รับทุนวจิยั 10 โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวจิยั โครงการสนับสนุนทุนวิจัยรุน่ใหม่ คณะบริหารธรุกิจ
ขอทุนสนับสนุนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม ตัวชี้วดัโครงการ
จากแหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัย ทัง้งบประมาณ  - จ านวนผลงานวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 2 ผลงาน
แผ่นดินและเงินรายได้ จากภายในมหาวทิยาลัย
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้ 100,000 ส านักคอมพิวเตอร์
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี

 ---(ต่อ)---  - จ านวนโครงการวจิยัหรือนวตักรรมที่ได้รับ 1 โครงการ สารสนเทศ
การอนุมัติให้ด าเนินการ

โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย เงินรายได้ 20,372,600 ส านักวิจัย
ตัวชี้วดัโครงการ วิทยาศาสตร์และ
 - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 90 โครงการ เทคโนโลยี

โครงการจัดสรรเงินรายได้ส าหรับงานวิจัย เงินรายได้ 30,000 ส านักพัฒนา
ของบุคลากร เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิยั 2 เร่ือง 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เงินรายได้ 100,000 สถาบันนวัตกรรม
การน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - จ านวนโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนภายใน 2 โครงการ
 - จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายนอก 2 โครงการ
 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยั ร้อยละ 1
ต่อวงเงินงบประมาณในหมวดงบด าเนินงาน
ทั้งหมดของส่วนงาน
 - จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยัของ 1 ล้านบาท
ส่วนงานที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.2 สนับสนุนทุนวจิยัภายใน โครงการสนับสนุนเพ่ือแสวงหาแหลง่ทุนวจิยั เงินรายได้ 400,000 คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวจิยัจาก ภายนอก อุตสาหกรรม
ภายนอก ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 4 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี จากภายนอก
(พ.ศ. 2561 - 2580))

โครงการวิจัยที่ไดร้บัการสนับสนุนจากภายนอก คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 3 โครงการ
จากภายนอกมหาวทิยาลัย
 - จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยั 1,500,000 บาท
ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการแสวงหา เงินรายได้ 1,600,000 คณะเทคโนโลยี
แหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก และการจัดการ
มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 10 โครงการ
จากภายในมหาวทิยาลัย
 - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 3 โครงการ
จากภายนอกมหาวทิยาลัย

โครงการกลุ่มวิจัยด้านระบบสารสนเทศ เงินรายได้ 300,000 คณะเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับทุนสนับสนุน 2 โครงการ
จากภายในและภายนอก

 - จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยัของ ≥500,000 บาท
คณะ ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.2 สนับสนุนทุนวจิยัภายใน โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ เงินรายได้ 100,000 คณะศิลปศาสตร์
มหาวทิยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวจิยัจาก บุคลากรภายในคณะ ประยุกต์
ภายนอก ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 2 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ท าวจิยั
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการสนับสนุนเพ่ือการตีพิมพ์บทความ เงินรายได้ 265,800 คณะอุตสาหกรรม
และสนับสนุนผลงานเพ่ือไปต่างประเทศ เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเงินจดัสรรค่าตอบแทนตีพิมพ์ 265,800 บาทต่อปี

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมทุนวิจัยภายใน คณะบริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนทุนได้รับการสนับสนุนส่งเสริม 2 ทุนวจิยั
ทุนวจิยัภายในมหาวทิยาลัย

โครงการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - จ านวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก 1 ทุนวจิยั บริการ
แหล่งทุนวจิยัภายนอก

กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรขอทุน คณะวิทยาศาสตร์
ภายนอกมหาวิทยาลัย พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนโครงการที่ได้รับทุนวจิยัภายนอก 2 โครงการ
มหาวทิยาลัย

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.2 สนับสนุนทุนวจิยัภายใน โครงการส่งเสริมและจัดหาทุนจาก เงินแหล่งอื่น 20,000 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวจิยัจาก แหล่งทุนภายนอกให้นักศึกษา (ส านักงาน วช.)

ภายนอก ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - จ านวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 2 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนวจิยั
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้ 200,000 ส านักวิจัย
เพ่ืออุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนคลัสเตอร์งานวจิยัที่ด าเนินงาน 5 คลัสเตอร์

โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและ ส านักพัฒนา
การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการ 5 โครงการ 
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 40 ล้านบาท 
จากภายนอก

กลยุทธ ์3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วจิยัเฉพาะทางหา โครงการจัดสรรเงินรายได้เพ่ือสนับสนุน คณะบริหารธรุกิจ
แหล่งทุนวจิัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม งบประมาณวิจัยตอ่หมวดงบการด าเนินการ และอุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์6 ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยั ร้อยละ 6
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ต่อวงเงินงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยัต่อ

วงเงินงบประมาณในหมวดงบการด าเนินการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วจิยัเฉพาะทางหา โครงการด าเนินการติดตามผลการเผยแพร่ คณะบริหารธรุกิจ
แหล่งทุนวจิัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบคุลากร และอุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์6 ของภาควิชาทั้งในระดับชาติและระดับ บริการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี นานาชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ตัวชี้วดัโครงการ

 ---(ต่อ)---  - จ านวนงานวจิยัที่ได้รับการเผยแพร่หรือ 5 ผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

โครงการเงินสนับสนุนการด าเนินงานแก่ เงินรายได้ 1,500,000 ส านักวิจัย
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนกลุ่ม/ศูนย์วจิัยที่ได้รับการสนับสนุน 20 กลุ่ม/ศูนย์

กลยุทธ ์3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงาน โครงการให้ความรูเ้ก่ียวกับจริยธรรม เงินรายได้ 30,000 คณะศิลปศาสตร์
สนับสนุนด้านการวจิัยและพฒันาของมหาวทิยาลัย การวิจัยในมนุษย์ ประยุกต์
ให้มีความทันสมัยและคล่องตัว ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์4  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการ

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนักวิจัย คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทาง 1 โครงการ บริการ
ด้านการพัฒนางานวจิยัให้กับนักวจิยัในคณะ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวจิยั กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เงินรายได้ 1,250,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในระดับนานาชาติ ในระดับนานาชาติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 และ 2 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 35 บทความ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล WoS,

SCOPUS
 - จ านวนบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล WoS, 5 บทความ
SCOPUS ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เงินรายได้ 50,000 คณะครุศาสตร์
ในระดับนานาชาติ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 5 เร่ือง
ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล WoS/
SCOPUS

โครงการบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร เงินรายได้ 2,000,000 คณะวิทยาศาสตร์
วิชาการระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 20 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 10 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการตีพิมพ์ คณะเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยของบุคลากรในระดับนานาชาติ และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 3 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล SCOPUS
ในรอบปี

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวจิยั โครงการจัดท าวารสารวิชาการ เงินรายได้ 131,000 คณะศิลปศาสตร์
ในระดับนานาชาติ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 และ 2 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนวารสารที่ตีพิมพ์ 2 เล่ม
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของคณาจารย์ คะแนนเฉล่ีย 3.51

 ---(ต่อ)--- เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจที่มีต่อวารสารฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค เงินรายได้ 29,200 คณะอุตสาหกรรม
การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน เกษตร
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับ คะแนนเฉล่ีย 3.51
การอบรม

กิจกรรมสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ 5 บทความ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการการจัดท าวารสารวิชาการและ เงินรายได้ 200,000 คณะบริหารธรุกิจ
งานวิจัย คณะบริหารุรกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนวารสารที่เผยแพร่ 1 ฉบับ

โครงการรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้า เงินรายได้ 250,000 ส านักวิจัย
พระนครเหนือ วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนผลงานวจิยัที่ได้รับรางวลั 3 ผลงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรน าเสนอ เงินรายได้ 1,750,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 และ 2  - จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุน 26 คน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์ เงินแหล่งอื่น 250,000 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความ 40 บทความ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75

โครงการ

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ เงินรายได้ 160,000 คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัย ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิยัที่ได้รับการเผยแพร่ 8 ผลงาน
หรือน าเสนอทั้งในและต่างประเทศ
 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงาน 3 เร่ือง
สืบเนื่องการประชุมวชิาการ (proceeding)
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการเผยแพร่ คณะเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยของบุคลากร และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ง 5 บทความ
การประชุมวชิาการ (Proceeding) ระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ กิจกรรมการส่งเสริมการขอทุนวิจัย คณะเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานและการน าไปใช้ สารสนเทศ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ประโยชน์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 และ 2 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 2 โครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) จากภายในมหาวทิยาลัย

 ---(ต่อ)---  - จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับการสนับสนุน 1 โครงการ
จากภายนอกมหาวทิยาลัยทั้งจากรัฐและเอกชน

 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อการวจิยั ร้อยละ 2
ต่อวงเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 3 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ง 5 บทความ
การประชุมวชิาการ (Proceeding) ระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 3 บทความ
ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล WoS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิงบน 10 คร้ัง
ฐานข้อมูล SCOPUS
 - จ านวนคร้ังที่บทความได้รับการอ้างอิงบน 5 คร้ัง
ฐานข้อมูล WoS
 - ร้อยละของบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล ร้อยละ 1
SCOPUS ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้แต่งร่วม
 - ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการที่มีผลงาน ร้อยละ 5
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล WoS
ต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการทั้งหมด
 - จ านวนผลงานวจิยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 3 ผลงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ โครงการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ เงินรายได้ 72,000 คณะศิลปศาสตร์
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และน าเสนอผลงานวิจัย ประยุกต์
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 และ 2  - จ านวนผลงานวจิยัที่ตีพิมพ์และไปน าเสนอ 2 เร่ือง
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เงินรายได้ 350,000 คณะสถาปตัยกรรม
 ---(ต่อ)--- พลังงานที่ยั่งยืนและสถาปัตยกรรมสีเขียว และการออกแบบ

ครัง้ที่ 9
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความวชิาการ 30 บทความ
 - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51

โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทาง เงินรายได้ 80,000 บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการของบุคลากรในระดับนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ นานาชาติสิรินธร
 - จ านวนผู้ได้รับทุนสนับสนุนไปน าเสนอ 1 คน ไทย - เยอรมัน
ผลงานทางวชิาการ

กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - จ านวนคร้ังการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 8 คร้ัง

กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย เงินรายได้ 200,000 คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนผลงานที่น าเสนอในการประชุม 5 ผลงาน
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงาน เงินรายได้ 100,000 คณะบริหารธรุกิจ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางวิชาการ/เผยแพร่/ตีพิมพ์ งานวิจัย
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 และ 2 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนผลงานวจิยัที่ได้รับการตีพิมพ์ 1 ผลงาน
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการบริหารจัดการทุนเผยแพร่ผลงาน เงินรายได้ 1,000,000 บัณฑิตวิทยาลัย
ทางวิชาการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนทุนที่จดัสรรให้นักศึกษา 30 ทุน

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับ เงินรายได้ 800,000 ส านักวิจัย
นานาชาติ 2019 วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนผลงานวจิยัที่เข้าร่วม 150 ผลงาน

กลยทุธ ์3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัย โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประยุกต์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์6 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนเครือข่ายวจิยัที่เกิดขึ้นในรอบปี 3 เครือข่าย
(พ.ศ. 2561 - 2580))

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเครือขา่ยการวิจัย คณะบริหารธรุกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย 1 กิจกรรม
การวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยุทธ ์3.1.8 เพิ่มจ านวนนักวจิยัหน้าใหม่ โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์มีบทความ เงินรายได้ 10,000 คณะครุศาสตร์
ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ ทางวิชาการทีต่พิีมพ์ในวารสารทางวิชาการ อุตสาหกรรม

ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบทความที่ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ 1 เร่ือง
ระดับนานาชาติทีอ่ยูบ่นฐานข้อมูล SCOPUS/
WoS

โครงการสนับสนุนผลงานวิจัยของนักวิจัย เงินรายได้ 40,000 คณะวิทยาศาสตร์
หน้าใหม่ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักวจิยัหน้าใหม่ที่มีผลงาน 1 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุน่ใหม่ เงินรายได้ 100,000 ส านักวิจัย
ตัวชี้วดัโครงการ วิทยาศาสตร์และ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 4.00 เทคโนโลยี
โครงการ

กลยทุธ ์3.1.9 เปน็เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ โครงการจัดการประชุมนานาชาติ เงินรายได้ 300,000 คณะวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS JCSSE 2020 ประยุกต์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์3 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนผลงาน 50 ผลงาน
(พ.ศ. 2561 - 2580))

กลยุทธ ์3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความ
ปริทัศน์ (Review Paper)

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
กลยทุธ ์3.1.11 ส่งเสริมทุนวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา โครงการกองทุน 60 ปี มจพ. เพ่ือการวิจัย เงินรายได้ 3,000,000 ส านักวิจัย
และหลังปริญญาเอก (Post Doctor) ระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโครงการวจิยัที่ไดรับการสนับสนุน 8 โครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

กลยุทธ ์3.1.12 ส่งเสริมเทคนิคการถูกอ้างอิง โครงการจัดอบรม KM เทคนิคการ เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
(Citation) Citation ประยุกต์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน
(พ.ศ. 2561 - 2580))

กลยุทธ ์3.1.13 ส่งเสริมวารสารวชิาการภายใน
มหาวทิยาลัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล WoS หรือ
SCOPUS

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั 3.2.1 จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์และ/ กลยุทธ ์3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานไปขึ้นทะเบียน โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธบิัตร เงินรายได้ 300,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือนวตักรรมที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และอนุสิทธบิัตร (เหลือจา่ย)
สิทธบิัตร และลิขสิทธิ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์7 ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 3.2.2 จ านวนผลงานนวตักรรม ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนผลงานที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียน 7 ผลงาน
ที่น าไปใช้ประโยชน์ (พ.ศ. 2561 - 2580)) ทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วดั 3.2.3 จ านวนผลงานเชิงนวตักรรม
ที่ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ โครงการสนับสนุนงบประมาณผลงาน เงินรายได้ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดั 3.2.4 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ ที่น าไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประยุกต์
ที่เกิดขึ้นจากมหาวทิยาลัย ตัวชี้วดัโครงการ

 - จ านวนผลงานที่น าไปขึ้นทะเบยีนทรัพย์สิน 2 ผลงาน
ทางปัญญา

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานไปขึ้นทะเบียน โครงการส่งเสริมการจดสิทธบิัตรจาก คณะเทคโนโลยี
ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัย และการจัดการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์7 ภายในหน่วยงาน อุตสาหกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนผลงานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ 3 ผลงาน

 ---(ต่อ)--- หรือส่ิงประดิษฐ์ที่ยื่นหรือได้รับการจด
สิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตร/ลิขสิทธิ ์ในรอบปี

กิจกรรมติดตามการใช้ประโยชน์ผลงาน เงินรายได้ 30,000 คณะเทคโนโลยี
นวัตกรรมและส่งเสริมการน าไปรับการ (เงินเหลือจา่ย) สารสนเทศ
จดอนุสิทธบิัตร สิทธบิัตรและลิขสิทธิ๋
ตัวชี้วดักิจกรรม
 - จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ และ/หรือ 1 ผลงาน
นวัตกรรมทีไ่ด้รับการจดอนสิุทธิบตัร สิทธิบตัร
และลิขสิทธิ์

โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานที่ เงินรายได้ 40,000 คณะอุตสาหกรรม
ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนของผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไม่ต่ ากวา่ 1 เร่ือง
ทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมสนันสนุนบุคลากรที่มีผลงาน เงินรายได้ 5,000 คณะวิทยาศาสตร์
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร/ 1 ผลงาน
สิทธบิัตร

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานไปขึ้นทะเบียน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ เงินรายได้ 1,150,000 ส านักวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม มจพ. วิทยาศาสตร์และ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์7 ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนผลงานที่เข้าร่วมโครงการ 80 ผลงาน
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนผลงานทีย่ืน่จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 10 ผลงาน

 ---(ต่อ)--- และลิขสิทธิ์

โครงการมอบทุนสนับสนุนการสร้างผลงาน เงินรายได้ 650,000 ส านักวิจัย
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนผลงานที่ได้รับทุน 40 ผลงาน

กลยทุธ ์3.2.2 ส่งเสริมการน าทรัพยสิ์นทางปญัญา โครงการประเมนิสมรรถนะอุปกรณต์น้แบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม ของหุ่นยนต์อีโอดีและการสร้างหลักสูตร
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์7 ผู้บังคับหุ่นยนต์
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนผลงานที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ 1 เคร่ือง

โครงการส่งเสริมการน าสิ่งประดิษฐ์และ เงินรายได้ 50,000 ส านักวิจัย
ผลงานวิจัยพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์และ
เชิงพาณิชย์ เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานวจิยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 ผลงาน

โครงการส่งเสริมการน าทรัพย์สินทาง สถาบันนวัตกรรม
ปัญญาไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - จ านวนผลงานนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 1 ผลงาน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.3 สร้างระเบียบในการน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/
หรือเชิงสังคม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์7
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580))

กลยุทธ ์3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ โครงการประชาสัมพันธง์านวิจัยและ เงินรายได้ 130,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

และ/หรือประกวดในระดับประเทศและ สิ่งประดิษฐ์ของบุคลากรและนักศึกษา
ต่างประเทศ ตัวชี้วดัโครงการ

 - จ านวนคร้ังในการออกบูธประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง

โครงการส่งเสรมิและเผยแพรง่านสิ่งประดษิฐ์/ เงินรายได้ 280,000 คณะครุศาสตร์
นวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่ประกวด 8 ชิ้น
 - จ านวนผลงานที่ได้รับรางวลั 4 รางวลั

โครงการส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ เงินรายได้ 50,000 คณะวิทยาศาสตร์
หรือประกวดในระดับประเทศและ ประยุกต์
ต่างประเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด  1 ผลงาน 
ในระดับประเทศหรือต่างประเทศ

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการน าผลงาน คณะเทคโนโลยี
และ/หรือประกวดในระดับประเทศและ ไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับ และการจัดการ
ต่างประเทศ ประเทศและต่างประเทศ อุตสาหกรรม

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานนวตักรรม/ผลงานเชิง 5 เร่ือง
นวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ที่ได้รับรางวลั
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

โครงการส่งเสริมงานวจิยัและนวตักรรม เงินรายได้ 3,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

(โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 3.1.1)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานเชิงนวตักรรมที่ได้รับรางวลั 1 งาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ เงินรายได้ 100,000 คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผลงานนวตักรรมที่ส่งเข้าประกวด 10 ผลงาน

โครงการประชาสัมพันธผ์ลงานวิจัย/ เงินรายได้ 200,000 ส านักวิจัย
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่ 12 ผลงาน

กลยุทธ ์3.2.5 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ โครงการหลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรม เงินแหล่งอื่น 5,760,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

และบรรยากาศความเป็นผู้ประกอบการ เชิงพาณิชย์ระดับอุตสาหกรรม (สกอ.)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)
กลยุทธ ์3.2.5 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์
และบรรยากาศความเป็นผู้ประกอบการ ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์

 ---(ต่อ)---  - จ านวนกิจกรรม 3 กิจกรรม
 - จ านวนผลงานที่น าไปต่อยอดการ 4 ผลงาน
เป็นผู้ประกอบการ

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 1 ราย บริการ
และพัฒนา

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอด เงินรายได้ 25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ของผู้รับบริการ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการ ความรูท้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั 4.1.2 จ านวนโครงการบริการวชิาการ ให้มีคุณภาพ สู่สังคม
ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์3 และ 4 ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 4.1.3 จ านวนการให้บริการวชิาการ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ได้รับ 2 โครงการ
แก่หน่วยงานภายนอก (การทดสอบ การประลอง (พ.ศ. 2561 - 2580)) การอนุมัติให้ด าเนินโครงการ
การสอบเทียบ)  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51
ตัวชี้วดั 4.1.4 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจาก
งานบริการวชิาการที่ให้บริการแก่หน่วยงาน โครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง เงินรายได้ 45,000 คณะครุศาสตร์
ภายนอก ความเข้มแข็งกับหน่วยงานภายนอก เงินแหล่งอื่น 100,000 อุตสาหกรรม
     1) ภาครัฐ ตัวชี้วดัโครงการ
     2) ภาคเอกชน  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.25

 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ใหบ้ริการ 5 โครงการ
กับหน่วยงานภายนอก
 - จ านวนการให้บริการวชิาการแก่หน่วยงาน 500 งาน
ภายนอก (การอบรม การทดสอบ 
การสอบเทียบ)

โครงการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ภายนอก ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนการให้บริการวชิาการแก่หน่วยงาน 15 ผลงาน
ภายนอก (การทดสอบ การประลอง 
การสอบเทียบ)

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ เงินรายได้ ยังไม่สามารถระบุได้ คณะเทคโนโลยี
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการ ความต้องการของสังคม ภายใต้ชื่อ และการจัดการ
ให้มีคุณภาพ "เทคโน โอเค" อุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์3 และ 4 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ใหบ้ริการ 2 โครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) แก่หน่วยงานภายนอก

 ---(ต่อ)---
โครงการประเมินความพึงพอใจของ คณะเทคโนโลยี
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการวิชาการ และการจัดการ
ของส่วนงาน อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.50

ที่มีต่อการให้บริการวชิาการของส่วนงาน

โครงการศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.00

โครงการสาธติการใช้เครือ่งมือทาง คณะอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ที่น ามาสาธติ ไมต่่ ากว่า 8 เคร่ือง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารใช้งาน คณะอุตสาหกรรม
เครือ่งวัดเน้ือสัมผัสอาหาร เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   20 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ 

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการการจัดการความรูเ้พ่ือเพ่ิม เงินรายได้ 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการ ประสิทธิภาพดา้นการวิจัยและการให้บริการ วิศวกรรมศาสตร์
ให้มีคุณภาพ วิชาการแก่สังคม นานาชาติสิรินธร
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์3 และ 4 ตัวชี้วดัโครงการ ไทย - เยอรมัน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - เอกสารสรุปแนวทางการจดัการความรู้ 1 เล่ม/ฉบับ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านการวจิยัและการ

 ---(ต่อ)--- บริการวชิาการแก่สังคม

โครงการจัดส ารวจความพึงพอใจของ คณะบริหารธรุกิจ
ผู้รับบริการจากภาควิชา และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

บริการวชิาการจากโครงการบริการวชิาการ
ที่ภาควชิาจดั

โครงการตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัย เงินรายได้ 60,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุกการเดินทาง และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - รถจักรยานยนต์/รถยนต์ที่รับการตรวจเช็ค 100 คัน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เงินรายได้ 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่จดัพัฒนาศักยภาพ 2 กิจกรรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการสัมมนางานวิจัยแบบเปิด เงินรายได้ 50,000 บัณฑิตวิทยาลัย
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการ (Opened Colloquium)
ให้มีคุณภาพ ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์3 และ 4  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์หรือ เงินรายได้ 1,600,000 ส านักคอมพิวเตอร์
 ---(ต่อ)--- อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนและ และเทคโนโลยี

การวิจัย สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.61
 - จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับการเรียน 41 เคร่ือง
การสอนทดแทนเคร่ืองเดิม

โครงการประชาสัมพันธก์ารพัฒนาระบบ เงินแผ่นดิน 10,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนคร้ังที่ประชาสัมพันธก์ารสอน 10 คร้ัง ไทย - เยอรมัน
ผ่านชั้นเรียนอิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนผู้เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธเ์ฉล่ีย 500 คน
แต่ละข่าว

โครงการผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือระบบ เงินแหล่งอื่น 200,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
Thai MOOC (สกอ.) และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนวชิาที่ผลิตส่ือ 1 วชิา ไทย - เยอรมัน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ เงินรายได้ 8,000 ส านักพัฒนา
จากการท างาน เทคโนโลยีเพ่ือ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ 5 องค์ความรู้



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยและพัฒนาภายใตง้บประมาณ ส านักพัฒนา
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริการวชิาการ สนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ
ให้มีคุณภาพ ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์3 และ 4  - จ านวนโครงการ 14 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนรายได้ตามสัญญาจา้ง 16 ล้านบาท
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก เงินแหล่งอื่น 2,000,000 ส านักพัฒนา
ด้านบริการวิชาการ (หน่วยงาน เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ ภายนอก)
 - จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครการความช่วยเหลือทางวิชาการและ เงินรายได้ 200,000 ส านักพัฒนา
การเรียนการสอนแก่มูลนิธพิระดาบส เทคนิคศึกษา
เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม 3 กิจกรรม

โครงการสนับสนุนบริการวิชาการในเชิงรุก สถาบันนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธภิาพ เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.50
 - จ านวนโครงการบริการวิชาการแกห่น่วยงาน 270 โครงการ
ภายนอก
 - จ านวนงานที่ให้การบริการวชิาการแก่ 270 งาน
หน่วยงานภายนอก (การทดสอบ การตรวจสอบ

และการสอบเทียบ)
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากงานบริการ 8-10 ล้านบาท
วชิาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธแ์ละ โครงการออกบูทประชาสัมพันธห์ลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

การตลาดเชิงรุก นานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์6 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนคร้ังการออกบูท 1 คร้ัง
(พ.ศ. 2561 - 2580))

โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชงิรุก เงินรายได้ 55,000 คณะครุศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 4 ช่องทาง

โครงการจัดอบรมครูและประกวด เงินรายได้ 40,000 คณะวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ เงินรายได้ 50,000 คณะเทคโนโลยี
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่ให้บริการแก่หน่วยงาน 1 โครงการ
ภายนอก
 - จ านวนงานบริการวิชาการทีน่ ามาบูรณาการ 1 งาน
กับรายวชิาหรืองานวจิยั

โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุกและสร้าง เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาพลักษณ์องค์กร อุตสาหกรรม

(โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 1.4.1)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากงานบริการ 20 ล้านบาท
วชิาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภาคเอกชน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธแ์ละ โครงการประชาสัมพันธบ์ริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรม
การตลาดเชิงรุก ผ่านสื่อออนไลน์ เกษตร
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์6 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนส่ือประชาสัมพันธอ์อนไลน์ 2 ส่ือ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - ข้อมูลรายละเอียดและค่าบริการของ 1 ชุด

 ---(ต่อ)--- เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร เงินรายได้ 100,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์ 5 คร้ัง

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เงินรายได้ 50,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ เงินรายได้ 260,000 คณะบริหารธรุกิจ
และจัดโครงการใหบ้ริการวิชาการแก่ภายนอก และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนโครงการงานบริการวชิาการที่ให้ 2 โครงการ
บริการแก่หน่วยงานภายนอก

โครงการประชาสัมพันธแ์ละเข้าพบกลุ่ม เงินรายได้ 25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนคร้ังของการเข้าพบตัวแทนบริษัท 10 คร้ัง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธแ์ละ โครงการ ICIT DAY เงินรายได้ 200,000 ส านักคอมพิวเตอร์
การตลาดเชิงรุก ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์6  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.61 สารสนเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการสร้างความร่วมมือกับภาค เงินแผ่นดิน 585,200 สถาบนัสหกิจศึกษา
อุตสาหกรรม 4 กลุ่ม และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนสถานประกอบการ 40 แห่ง ไทย - เยอรมัน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 

โครงการ

โครงการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน เงินรายได้ 37,000 ส านักพัฒนา
ของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

โครงการจัดท าวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา เงินรายได้ 200,000 ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา
 - จ านวนต้นฉบับที่จดัท า 4 ฉบับ 

กลยทุธ ์4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์เครือ่งมือ เงินรายได้ 50,000 คณะวิทยาศาสตร์
วชิาการให้มีประสิทธภิาพ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ประยุกต์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์2 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากงานบริการ 100,000 บาท
(พ.ศ. 2561 - 2580)) วชิาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยทุธ ์4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ คณะบริหารธรุกิจ
วชิาการให้มีประสิทธภิาพ ก ากับติดตามให้การบริการวิชาการแก่ และอุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์2 หน่วยงานภายนอก บริการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากงานบริการ 100,000 บาท

 ---(ต่อ)--- วชิาการ
 - จ านวนคร้ังการให้บริการ 1 คร้ัง

โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการบริหาร เงินแผ่นดิน 949,800 สถาบนัสหกิจศึกษา
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา และพัฒนาสื่อ
เครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย - เยอรมัน
 - จ านวนระบบสารสนเทศ 1 ระบบ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75 

โครงการ

โครงการจัดท าระบบฐานขอ้มลูสื่อการเรยีน ส านักพัฒนา
การสอน ITED e-Catalog ผ่านระบบ เทคนิคศึกษา
เครือข่าย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ

กลยุทธ ์4.1.4 เพิ่มศักยภาพการบริการวชิาการ
แบบ One-stop Service
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์1 และ 4
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580))

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ ์4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของ โครงการเข้ารับการอบรม/พัฒนาการใช้ คณะวิทยาศาสตร์
บคุลากรใหม่ในการใหบ้ริการวิชาการอย่างมืออาชีพ เครือ่งมือเฉพาะทาง ประยุกต์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์8 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนเคร่ืองมือที่ได้เข้าอบรม 2 เคร่ือง
(พ.ศ. 2561 - 2580))

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียม เงินรายได้ 40,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ความพร้อมในการให้บริการวิชาการ อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ เงินรายได้ 100,000 คณะสถาปตัยกรรม
ออกแบบ และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ : กิจกรรมที่ 1
 - จ านวนผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ชิ้น
 - จ านวนเอกสารรายงานผลการเข้าร่วม 1 เล่ม
โครงการ
ตัวชี้วดัโครงการ : กิจกรรมที่ 2
 - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51
 - จ านวนผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ชิ้น

กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรอบรมเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
การใช้เครือ่งมือขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนนักวจิยัหรือนักวทิยาศาสตร์ที่ได้รับ  3 คน
การอบรม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตัวชี้วดั 4.2.1 จ านวนมาตรฐานที่หน่วยงาน กลยุทธ ์4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ โครงการจัดอบรมหุ่นยนต์ให้กับหน่วยงาน เงินแหล่งอื่น 120,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภายในใหบ้ริการเพือ่ใหก้ารรับรองตามมาตรฐาน ร่วมมือ ภายนอกคณะฯ (หน่วยงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์9 และ 10 ตัวชี้วดัโครงการ ภายนอก)
ตัวชี้วดั 4.2.2 จ านวนการให้บริการเพื่อขอรับ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโครงการที่จดัอบรม 1 โครงการ
การรับรองตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
ตัวชี้วดั 4.2.3 จ านวนห้องประลองหรือ โครงการ
ห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติ โครงการมาตรฐานส าหรับห้องศูนยเ์ครื่องมอื คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร ์และคอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง ประยุกต์
(ISO:17025)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนห้องประลองหรือห้องทดสอบ 1 ห้อง
ที่ได้รับมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เงินรายได้ 15,000 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการ 2 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กลยุทธ ์4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหส่้วนงานต่างๆ โครงการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ เงินแหล่งอื่น 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านกิจกรรมให้บริการวชิาการอย่างเข้มแข็ง ตัวชี้วดัโครงการ (หน่วยงาน
และมีประสิทธภิาพ  - จ านวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 20 ทีม ภายนอก)
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์9 เงินรายได้ 50,000
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการศูนย์การเรียนรูเ้กษตรอัจฉริยะ เงินรายได้ 488,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - จ านวนห้องอบรม/บริการวชิาการ 1 ห้อง

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหส่้วนงานต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการจัดอบรมและการ คณะเทคโนโลยี
ด้านกิจกรรมให้บริการวชิาการอย่างเข้มแข็ง จัดสอบโดยใช้ศูนย์สอบ PEARSON VUE สารสนเทศ
และมีประสิทธภิาพ ตัวชี้วดักิจกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์9  - จ านวนผู้ได้รับการอบรมและการสอบ 50 คน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) หรือนานาชาติ

 ---(ต่อ)---
โครงการบริการวิชาการด้านการอบรม คณะอุตสาหกรรม
บรรยายและการบริการวิชาการ เกษตร
การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี เงินรายได้ 200,000 ส านักคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนโครงการฝึกอบรม 5 โครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 3.81

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เงินรายได้ 30,000 สถาบันนวัตกรรม
วิชาการ เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - จ านวนมาตรฐานที่ให้บริการรับรองตาม 4 มาตรฐาน
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
 - จ านวนการให้บริการเพื่อขอรับการรับรอง 450 คน
ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
 - จ านวนห้องประลองหรือห้องทดสอบ 4 ห้อง
ที่ได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วดั 4.3.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เงินรายได้ 15,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือ ร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วดัโครงการ
ตัวชี้วดั 4.3.2 จ านวนโครงการที่ให้บริการ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์10  - จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ 3 หน่วยงาน
วชิาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการบริการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภายนอก
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการบริการวจิยัที่ได้รับเงินทุน 1 โครงการ
จากภายนอก

โครงการความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก เงินรายได้ 40,000 คณะครุศาสตร์
ทั้งสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 1 MOU
ภายนอก (เซ็นใหม)่
 - จ านวนโครงการที่ให้บริการวชิาการ 1 โครงการ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - จ านวนเครือข่ายใหม่กับองค์กรภายนอก 1 องค์กร

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย คณะเทคโนโลยี
ความร่วมมือการบริการวิชาการกับ และการจัดการ
หน่วยงานภายนอก อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่มีการ 2 โครงการ
ด าเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้ MOU
กับหน่วยงานภายนอก

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ โครงการบริการวิชาการภายใต้ MOU คณะเทคโนโลยี
ร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.50

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์10  - จ านวนโครงการที่ให้บริการวชิาการ 2 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและ เงินรายได้ 200,000 คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของผู้สมัครสอบ ร้อยละ 80

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ระหว่างวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ 1 เครือข่าย
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือ
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ระหว่างวิทยาลัยกับสถานศึกษา อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ 2 เครือข่าย
สถานศึกษาภายนอก

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจาก คณะอุตสาหกรรม
ร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เกษตร
ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์10  - จ านวนโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 3 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการ

 ---(ต่อ)---
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง คณะบริหารธรุกิจ
เครือข่ายวิชาการหรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 1 เครือข่าย
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ MOU

กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมมือทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ 1 ความร่วมมือ

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม พลังงานและ
ศึกษาตอนปลาย สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 15 โรงเรียน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง เงินรายได้ 80,000 คณะบริหารธรุกิจ
ร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก แนวทางปฏิบัติระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐด้วยวิธทีางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์10 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

 ---(ต่อ)--- โครงการ

โครงการบริการวิชาการให้กับชุมชน เงินรายได้ 100,000 ส านักคอมพิวเตอร์
และสังคม และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนกิจกรรมงานบริการวชิาการให้กับ 1 กิจกรรม

ชุมชนและสังคม

โครงการพัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม เงินแหล่งอื่น 42,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ และพัฒนาสื่อ
 - จ านวนวชิา 1 วชิา อิเล็กทรอนิกส์
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.00 ไทย - เยอรมัน

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เงินรายได้ 20,000 ส านักวิจัย
ด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 1 เครือข่าย



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ โครงการใหบ้ริการวิชาการภายใต้งบประมาณ ส านักพัฒนา
ร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เทคโนโลยีเพ่ือ
ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ อุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์10 หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนโครงการ 7 โครงการ

 ---(ต่อ)---  - จ านวนรายได้ตามสัญญาจา้ง 69 ล้านบาท

โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน ส านักพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการ 2 โครงการ

โครงการทดสอบเพ่ือรับรองสมรรถนะ เงินแหล่งอื่น 750,000 ส านักพัฒนา
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (หน่วยงาน เทคนิคศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ ภายนอก)
 - จ านวนบุคคลที่เข้ารับการทดสอบ 500 คน

โครงการด าเนินการคลินิคอุตสาหกรรม สถาบันนวัตกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนโครงการที่ให้บริการแก่ 1 โครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน โครงการสร้างหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ เงินแหล่งอื่น 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากงานบริการวชิาการสู่ภายนอก ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (หน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์7 ตัวชี้วดัโครงการ ภายนอก)
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนชิ้นงานที่เข้าร่วมประกวดหรือ 1 ชิ้นงาน
(พ.ศ. 2561 - 2580)) เผยแพร่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

 - การสร้างหุ่นยนต์หรือส่ิงประดิษฐ์ให้กับ 1 หน่วยงาน
หน่วยงานภายนอก

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน โครงการบริการวิชาการที่มีเครือข่าย เงินรายได้ 227,100 คณะวิทยาศาสตร์
จากงานบริการวชิาการสู่ภายนอก ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประยุกต์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์7 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนโครงการที่ให้บริการวชิาการภายใต้ 2 โครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกับ

 ---(ต่อ)--- หน่วยงานภายนอก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย เงินรายได้ 50,000 คณะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรม์าตรฐานเครอืขา่ยความมัน่คง สารสนเทศ
ปลอดภัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.50

โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุกและสร้าง เงินรายได้ 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาพลักษณ์องค์กร อุตสาหกรรม

(โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 1.4.1 และ 4.1.2)

ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่ให้บริการวชิาการ 1 โครงการ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

กิจกรรมเผยแพรผ่ลงานจากบรกิารวิชาการ คณะอุตสาหกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ เกษตร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรมที่เผยแพร่ 2 กิจกรรม

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)
กลยุทธ ์4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน โครงการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน เงินแหล่งอื่น 2,000,000 ส านักพัฒนา
จากงานบริการวชิาการสู่ภายนอก ให้แก่หน่วยงานภายนอก (หน่วยงาน เทคนิคศึกษา
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์7 ตัวชี้วดัโครงการ ภายนอก)
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนหน่วยงานที่ให้บริหาร 12 แห่ง
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนส่ือที่เผยแพร่ 200 ชุด

 ---(ต่อ)---
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันนวัตกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนโครงการที่ให้บริการวชิาการ 4 โครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
ตัวชี้วดั 4.4.1 จ านวนงานบริการวชิาการ กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหวา่ง โครงการต่อยอดปริญญานิพนธเ์พ่ือ เงินรายได้ 325,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่น ามาบูรณาการกับรายวชิา งานบริการวชิาการกับการจดัการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู ้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (เหลือจา่ย)
ตัวชี้วดั 4.4.2 จ านวนโครงการบริการวชิาการ และงานวจิยั ตัวชี้วดัโครงการ
ที่น ามาบูรณาการกับการวจิยั (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - จ านวนโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน 5 ทุน

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ เงินรายได้ 80,000 คณะวิทยาศาสตร์
การเรียนการสอนหรือการวิจัยได้ ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานบริการวิชาการทีน่ ามาบูรณาการ 2 โครงการ
กับกระบวนวชิา
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 1 โครงการ
บูรณาการกับการวจิยั

โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี
กับการจัดการเรียนการสอน และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนหลักสูตรในการเรียนการสอนที่มี 2 หลักสูตร
การน าโครงการบริการวชิาการมาบูรณาการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหวา่ง โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการกับการจดัการเรียนการสอน กับการวิจัย และการจัดการ
และงานวจิยั ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 5 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี บูรณาการกับการวจิยั
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการนวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและ เงินรายได้ 50,000 คณะเทคโนโลยี
เครือข่าย สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนงานบริการวิชาการทีน่ ามาบูรณาการ 1 งาน
กับรายวชิา
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 1 โครงการ
บูรณาการกับการวจิยั

โครงการส่งเสริมเชิงวิชาการเรือ่ง เงินรายได้ 20,000 คณะศิลปศาสตร์
“การแนะแนว ‘อาชีพ-การศึกษา’ ประยุกต์
เพ่ืออนาคตของชาติ” ปีที่ 3
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ ร้อยละ 80
สามารถบอกจดุเด่น ความถนัด และ
ความสนใจด้านอาชีพของตนเองได้
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ ร้อยละ 80
สามารถเลือกแผนการเรียนที่ตรงกับศักยภาพ
ของตนเองและสอดคล้องกับความต้องการ
ด้านแรงงานของประเทศไทย

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหวา่ง โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการกับการจดัการเรียนการสอน กับการเรียนการสอน และ/หรืองานวิจัย อุตสาหกรรม

และงานวจิยั ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - จ านวนงานบริการวิชาการทีน่ ามาบูรณาการ 2 งาน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี กับรายวชิา
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 2 โครงการ

 ---(ต่อ)--- บูรณาการกับการวจิยั

โครงการจัดนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้อง คณะบริหารธรุกิจ
เข้าร่วมบริการวิชาการให้แก่สังคม และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนรายวิชาทีม่กีารบูรณาการงานบริการ 2 รายวชิา
วชิาการกับการเรียนการสอน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ คณะบริหารธรุกิจ
วิชาการน ามาบูรณาการกับงานวิจัย และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 2 โครงการ
บูรณาการกับการวจิยั

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์
ผ่านศูนย์การเรียนรูด้้านต่างๆ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนรายวชิาที่บรูณาการงานด้านบริการ 4 รายวชิา
วชิาการและวจิยัในการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาสื่อจ าลองสถานการณ์ เงินแหล่งอื่น 1,000,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
ป้องกันอัคคีภัย (กรมป้องกัน และพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วดัโครงการ อคัคีภยั (ปภ.)) อิเล็กทรอนิกส์
 - จ านวนวชิาที่ผลิตส่ือ 1 วชิา ไทย - เยอรมัน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหวา่ง โครงการให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ภายใน เงินแผ่นดิน 150,000 สถาบนัสหกิจศึกษา
งานบริการวชิาการกับการจดัการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย และพัฒนาสื่อ
และงานวจิยั ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์5  - จ านวนส่ือวดิีทัศน์ที่ให้บริการ 8 ตอน ไทย - เยอรมัน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย 4.00
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการถ่ายทอดงานบริการวิชาการ สถาบันนวัตกรรม
และงานวิจัยให้แก่นักศึกษา มจพ. เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการถ่ายทอด 2 หลักสูตร
งานบริการวชิาการ

กลยุทธ ์4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานบริการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม เงินรายได้ 40,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

วชิาการที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง ความพร้อมในการให้บริการวชิาการ อุตสาหกรรม

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์8 (โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 4.1.5)
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - จ านวนงานบริการวิชาการทีน่ ามาบูรณาการ 2 งาน

กับรายวชิา
 - จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามา 2 โครงการ
บูรณาการกับการวจิยั

โครงการให้บริการด้านวิชาการออกแบบ เงินรายได้ 200,000 คณะสถาปตัยกรรม
ส าหรับหน่วยงานภายในและชุมชน และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 3.51
 - จ านวนโครงการที่เข้ารับบริการ 6 โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ (ต่อ)
กลยุทธ ์4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานบริการ กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการ คณะวิทยาศาสตร์
วชิาการที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง วิชาการที่ใช้องค์ความรูเ้ฉพาะทาง พลังงานและ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ ์8 ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนบุคลากรที่ให้บริการวชิาการแก่ชุมชน ไม่น้อยกวา่ 3 คน
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง

 ---(ต่อ)---

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาและ กลยทุธ ์5.1.1 ส่งเสริมใหม้กีารสอดแทรกคุณธรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือส่งเสริม เงินรายได้ 60,000 คณะเทคโนโลยี
บคุลากรที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลในการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สารสนเทศ
ตามหลักธรรมาภิบาล ของแต่ละวชิา และกีฬาสานสัมพันธ์
     1) บุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ
     2) นักศึกษา  - ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 85
ตัวชี้วดั 5.1.2 ร้อยละผลสัมฤทธิข์องการ คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
สร้างสรรค์วฒันธรรมธรรมาภิบาลตามเกณฑ์
องค์กรโปร่งใส โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดั 5.1.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ ประยุกต์
งานวิจยั/นวัตกรรมทีส่่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตัวชี้วดัโครงการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  - จ านวนโครงงานของนักศึกษา ไม่น้อยกวา่

2 โครงงาน/ตอนเรียน

โครงการส่งเสริมในที่ประชุมส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ในเรือ่งการเรียนการสอน งานวิจัยและ อุตสาหกรรม

งานบริการวิชาการ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร
ที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล
   1) บุคลากร ร้อยละ 70
   2) นักศึกษา ร้อยละ 70

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะบริหารธรุกิจ
การบริหารงานของคณะ และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - ร้อยละของการประเมินประสิทธภิาพ ร้อยละ 80
และประสิทธผิลการบริหารงานของคณะ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยทุธ ์5.1.1 ส่งเสริมใหม้กีารสอดแทรกคุณธรรม โครงการรายวิชาที่ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม คณะบริหารธรุกิจ
จริยธรรมตามหลักธรรมาภบิาลในการเรียนการสอน ของสาขาวิชา และอุตสาหกรรม
ของแต่ละวชิา ตัวชี้วดัโครงการ บริการ

 ---(ต่อ)---  - จ านวนรายวิชาทีส่่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3 รายวชิา
ของสาขาวชิา

โครงการท าบุญประจ าปี เงินรายได้ 75,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต เงินแหล่งอื่น 20,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (กองกิจฯ)
นักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์2  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการ

โครงการเตรียมเชียร์ ปีการศึกษา 2563 เงินรายได้ 8,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วดัโครงการ (เงินรับฝาก
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 กิจกรรม นศ.)

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการกิจกรรมสัมพันธส์่งเสริมคุณธรรม เงินรายได้ 172,000 คณะครุศาสตร์
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ เงินแหล่งอื่น 270,000 อุตสาหกรรม
นักศึกษาและบุคลากร นักศึกษาและบุคลากร
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์2 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับ
(พ.ศ. 2561 - 2580)) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก

 ---(ต่อ)--- ธรรมาภิบาล
   1) บุคลากร ร้อยละ 80
   2) นักศึกษา ร้อยละ 80
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/งานวจิยั/ 4 โครงการ/กิจกรรม

นวตักรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 1,675,300 คณะวิทยาศาสตร์
ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษา ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม 7 โครงการ
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ และการจัดการ
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 85 อุตสาหกรรม
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 85
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการอบรมพัฒนาจิต เงินรายได้ 10,000 คณะเทคโนโลยี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
นักศึกษาและบุคลากร  - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/งานวจิยั/ 2 โครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์2 นวตักรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตามหลักธรรมาภิบาล
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร-์ เงินรายได้ 10,000 คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการท าบญุเลี้ยงพระและงานคืนสู่เหย้า คณะศิลปศาสตร์
ชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประยุกต์
ครัง้ที่ 13
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษา อุตสาหกรรม

และบุคลากร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ร้อยละ 60
ธรรมาภิบาลตามเกณฑ์องค์กรโปร่งใส
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/งานวจิยั/ 1 โครงการ
นวตักรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการค่ายจริยธรรมนักศึกษาใหม่ เงินรายได้ 18,200 คณะอุตสาหกรรม
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
นักศึกษาและบุคลากร  - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์2  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการพิธไีหว้ครู เงินรายได้ 7,800 คณะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เกษตร
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 300 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เงินรายได้ 245,000 คณะสถาปตัยกรรม
ประจ าปีการศึกษา 2563 และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม ร้อยละ 80
โครงการ
 - ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สถอ. เงินรายได้ 45,000 คณะสถาปตัยกรรม
ประจ าปีการศึกษา 2562 และการออกแบบ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80
ปี 2562 เข้าร่วมโครงการ
 - ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม ระดับ 3.51
โครงการ

กิจกรรมวันก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เงินรายได้ 50,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 90



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เงินรายได้ 10,000 คณะพัฒนาธรุกิจ
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และอุตสาหกรรม
นักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์2  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
(พ.ศ. 2561 - 2580)) โครงการ

 ---(ต่อ)---
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 25,000 คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ เงินแผ่นดิน 30,000 และอุตสาหกรรม
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/งานวจิยั/ 2 โครงการ บริการ
นวตักรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ EAT ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เงินรายได้ 50,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ถวายพ่อของแผ่นดิน และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างาน เงินรายได้ 17,000 คณะวิทยาศาสตร์
อย่างมืออาชีพ พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการปัจฉิมนิเทศ เงินรายได้ 42,000 คณะวิทยาศาสตร์
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
นักศึกษาและบุคลากร  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน สิ่งแวดล้อม
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์2  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี โครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการไหว้ครู เงินรายได้ 150,000 คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 400,000 คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย
และท านุบ ารุงศิลปฯ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 กิจกรรม
และท านุบ ารุงศิลปฯ

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้าง เงินรายได้ 70,000 ส านักคอมพิวเตอร์
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดี และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนงานวิจัย/โครงการ/กจิกรรม/ผลงาน 3 กิจกรรม
ด้านศิลปวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาไทยของ
ส่วนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อม สถาบนัสหกิจศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ สหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ
นักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์2  - จ านวนกจิกรรม/โครงการทีส่่งเสริมคุณธรรม 2 กิจกรรม/โครงการ ไทย - เยอรมัน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ เงินรายได้ 30,000 ส านักวิจัย
และนักวิจัย มจพ. วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 4.00
โครงการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เงินรายได้ 15,000 ส านักพัฒนา
ในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีเพ่ือ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ 1 องค์ความรู้
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ 85
โครงการ

โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เงินรายได้ 15,000 สถาบันนวัตกรรม
หลักธรรมาภิบาล เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - จ านวนกจิกรรม/โครงการทีส่่งเสริมคุณธรรม 1 โครงการ/กิจกรรม

จริยธรรม ตามหลักธรรมาภบิาลใหแ้กบุ่คลากร
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ ร้อยละ 80
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้กฎหมายทัว่ไป เงินรายได้ 26,000 ส านักงานอธิการบดี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ และปลูกจิตส านึกคุณธรรม (เร่ิม ก.ย. 62) (กองกฎหมาย)
นักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วดัโครงการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์2  - ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 3.75

 ---(ต่อ)--- ส านักงานอธกิารบดีที่เข้าร่วมโครงการ

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วดั 5.2.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการ International activity club เงินรายได้ 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรมทีส่่งเสริมวัฒนธรรม วฒันธรรมสากล ประจ าปีงบประมาณ 2563
สากล ตัวชี้วดัโครงการ

 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 125 คน

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก เงินรายได้ 25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Kyushu Institute of Technology
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะ เงินรายได้ 56,500 คณะครุศาสตร์
และวัฒนธรรมไทย เงินแหล่งอื่น 150,000 อุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการวฒันธรรมไทย 3 โครงการ/กิจกรรม

สู่สากล
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 4.05

โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการเตรียมความพร้อมดา้นภาษาอังกฤษ เงินรายได้ 168,000 คณะวิทยาศาสตร์
วฒันธรรมสากล เพ่ือการทดสอบ TOEIC ประยุกต์

 ---(ต่อ)--- ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ และการจัดการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 2 โครงการ/กิจกรรม อุตสาหกรรม
ที่ส่งเสริมวฒันธรรมสากลในรอบปี

โครงการ IT English for Fun เงินรายได้ 20,000 คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - จ านวนกจิกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจยั/ 1 โครงการ
นวตักรรม ที่ส่งเสริมวฒันธรรมสากล
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิต เงินรายได้ 15,000 คณะศิลปศาสตร์
และดุษฎีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 ประยุกต์
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการ English Fun Fair เงินรายได้ 60,000 คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ ประยุกต์
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล เงินรายได้ 100,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี

วฒันธรรมสากล ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม

 ---(ต่อ)---  - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ 1 กิจกรรม
งานวจิัย/นวตักรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสากล

โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะ เงินรายได้ 20,000 คณะอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับประชาคม เกษตร
เศรษฐกิจอาเซียน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธแ์ละ เงินรายได้ 15,000 บัณฑิตวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย (โครงการ วิศวกรรมศาสตร์
และตา่งประเทศ (TGGS International Day) หลักสูตรพิเศษ) นานาชาติสิรินธร
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย - เยอรมัน
 - ร้อยละของนักศึกษา TGGS ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 80

โครงการ Asian Market Day เงินรายได้ 10,000 วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนบูธกิจกรรมภายในงาน 5 บูธ

โครงการ Green University คณะบริหารธรุกิจ
ตัวชี้วดัโครงการ และอุตสาหกรรม
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม 2 โครงการ บริการ
วฒันธรรมสีเขียว

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการ EAT อาสา เงินรายได้ 70,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วฒันธรรมสากล ตัวชี้วดัโครงการ และเทคโนโลยี
 ---(ต่อ)---  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการ

โครงการพิธแีสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เงินรายได้ 20,000 คณะวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดัโครงการ พลังงานและ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน สิ่งแวดล้อม
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.51
โครงการ

โครงการกิจกรรมสังคมเพ่ือเตรียม เงินรายได้ 600,000 คณะบริหารธรุกิจ
ความพร้อมเป็นผู้บริหาร
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 4 โครงการ/กิจกรรม

วฒันธรรมสากล

โครงการ Basic TOEIC เงินรายได้ 1,000 ส านักหอสมุดกลาง
ประจ าปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

≧

20 คน

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษากับชาวต่างชาติ สถาบนัสหกิจศึกษา
ตัวชี้วดัโครงการ และพัฒนาสื่อ
 - จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม อิเล็กทรอนิกส์

ไทย - เยอรมัน

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล เงินรายได้ 40,000 ส านักวิจัย
วฒันธรรมสากล ตัวชี้วดัโครงการ วิทยาศาสตร์และ

 ---(ต่อ)---  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.50 เทคโนโลยี
โครงการ

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ 50,000 ส านักพัฒนา
ตัวชี้วดัโครงการ เทคนิคศึกษา
 - จ านวนกิจกรรม 3 กิจกรรม

โครงการรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก เงินรายได้ 10,000 สถาบันนวัตกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - จ านวนกิจกรรมเกี่ยวกับวฒันธรรมสากล 2 โครงการ/กิจกรรม ไทย-ฝรัง่เศส

โครงการคัดแยกขยะ เงินรายได้ 10,000 สถาบันนวัตกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการคัดแยก ร้อยละ 80 ไทย-ฝรัง่เศส
และน ากลับมาใช้ใหม่เปรียบเทียบปีก่อนกับ
ปีปัจจบุัน

กลยุทธ ์5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวฒันธรรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของ เงินรายได้ 3,600 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาที่จะท าโครงงาน
และการท างาน ตัวชี้วดัโครงการ

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสอดแทรก คณะวิทยาศาสตร์
วัฒนธรรมสากลในการเรียนการสอน ประยุกต์
กิจกรรมนักศึกษาและการท างาน
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ 2 กิจกรรม
งานวจิัย/นวตักรรมที่ส่งเสริมวฒันธรรมสากล

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวฒันธรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน คณะบริหารธรุกิจ
สากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา วัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษานาชาติ และอุตสาหกรรม
และการท างาน ตัวชี้วดัโครงการ บริการ

 ---(ต่อ)---  - จ านวนโครงการ 1 โครงการ

กิจกรรมส่งเสรมิใหอ้าจารย์ผู้สอนสอดแทรก คณะวิทยาศาสตร์
วัฒนธรรมสากล (ภาษาอังกฤษ เครือข่าย พลังงานและ
อินเตอร์เน็ต) ในการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนรายวิชาทีม่ีการสอดแทรกวัฒนธรรม 5 รายวชิา
สากลด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ
ภาษาอังกฤษ

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล
ตัวชี้วดั 5.3.1 ระดับความส าเร็จของการน า กลยุทธ ์5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี โครงการเลือกแผนการเรียนในแขนงวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีดิจทิัลไปใช้ประโยชน์ ดิจทิัลเพื่อการปฏิบัติงาน วิศวกรรมไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์4 โดยใช้แบบประเมินออนไลน์เพ่ือการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี พิจารณาคัดเลือก
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ตัวชี้วดัโครงการ

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

โครงการออกแบบและสร้างโปรแกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือช่วยบริหารและจัดการตารางสอน
และภาระงานของอาจารย์ในภาควิชา ECE
(ระยะที่ 1)
ตัวชี้วดัโครงการ
 - จ านวนหลักสูตร 3 หลักสูตร

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์
ดิจทิัลเพื่อการปฏิบัติงาน ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์4 ตัวชี้วดัโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยี ระดับ 4
(พ.ศ. 2561 - 2580)) ดิจทิัลไปใช้ประโยชน์

 ---(ต่อ)---
โครงการสนับสนุนบุคลากรน าเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการจัดการ
ตัวชี้วดัโครงการ อุตสาหกรรม
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยี ระดับ 4
ดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน สารสนเทศ
ตัวชี้วดัโครงการ
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยี ระดับ 4
ดิจทิัลไปใช้ประโยชน์

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ เงินรายได้ 1,852,900 วิทยาลัยเทคโนโลยี

บริหารและเวบ็ไซต์ อุตสาหกรรม

(โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ 1.5.1)
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยี ระดับ 4
ดิจทิัลไปใช้ประโยชน์

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี โครงการอบรมการใช้งานออกแบบสื่อรูปภาพ เงินรายได้ 20,000 คณะสถาปตัยกรรม
ดิจทิัลเพื่อการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธด์้วย Photoshop cc2018 และการออกแบบ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์4 เบื้องต้น
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80

 ---(ต่อ)---  - ร้อยละของผู้เขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ร้อยละ 80
ในการอบรม Photoshop
 - ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ ระดับ 3.51

โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ คณะบริหารธรุกิจ
ปฏิบัติงาน และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดัโครงการ บริการ
 - จ านวนระบบสารสนเทศ 1 ระบบ

กิจกรรมพัฒนาระบบกรอกข้อมูลอย่างง่าย คณะวิทยาศาสตร์
เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พลังงานและ
ตัวชี้วดัโครงการ สิ่งแวดล้อม
 - จ านวนระบบทีใ่ช้กรอกขอ้มลูการปฏบิัติงาน 1 ระบบ
เพื่อใช้ประเมินขั้นเงินเดือน

โครงการปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า เงินรายได้ 450,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ห้องเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
 - ความพร้อมและความต่อเนื่องในการ 90%
ใช้งานระบบเครือข่าย
 - จ านวนรายงานการใช้งานพลังงานไฟฟ้า 1 ฉบับ

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี โครงการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เงินรายได้ 300,000 ส านักคอมพิวเตอร์
ดิจทิัลเพื่อการปฏิบัติงาน ส ารองข้อมูล และเทคโนโลยี
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์4 ตัวชี้วดัโครงการ สารสนเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี  - จ านวนระบบที่ใช้งานอุปกรณ์ 3 ระบบ
(พ.ศ. 2561 - 2580))

 ---(ต่อ)--- โครงการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เงินรายได้ 20,000 ส านักวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์และ
ตัวชี้วดัโครงการ เทคโนโลยี
 - ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยี ระดับ 4
ดิจทิัลไปใช้ประโยชน์

โครงการประชาสัมพันธ์งานบรกิารวิชาการ สถาบันนวัตกรรม
ผ่านสื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - จ านวนผู้รับสารผ่านส่ือ online digital 1,000 คน
marketing 

โครงการบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วม สถาบันนวัตกรรม
Line Group ในการสือ่สารและประสานงาน เทคโนโลยี
ตัวชี้วดัโครงการ ไทย-ฝรัง่เศส
 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีการส่ือสาร ร้อยละ 80
และประสานงานผ่าน Line Group

 - ไม่ใช้งบประมาณ -

 - ไม่ใช้งบประมาณ -



ประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ โครงการภายใต้กลยุทธ์/ ค่าเป้าหมาย ประมาณการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 63 (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 ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีต่อบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที ่12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวทิยาลยั

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (ต่อ)
กลยุทธ ์5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เงินรายได้ 27,200 ส านักงานอธิการบดี
ดิจทิัลเพื่อการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบการจัดการประชุม (กองส่งเสริม
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ ์4 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ระยะที่ 2 วิชาการ)
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี ตัวชี้วดัโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2580))  - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75

 ---(ต่อ)--- โครงการ
 - จ านวนกระดาษที่ลดลงจากเดิมจากการ > 1,000 แผ่น
น าระบบมาใช้ในการบริหารจัดการการประชุม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เงินรายได้ 25,400 ส านักงานอธิการบดี
เทคนิคการใช้ Google Form และ (กองส่งเสริม
Microsoft Forms (office 365) วิชาการ)
สร้างแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย
ตัวชี้วดัโครงการ
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉล่ีย 3.75
โครงการ



 
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 65 เล่ม 

 
 
 

 


