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ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

รอบ 6 เดือน (1 กันยายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ชุมชน 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

1.1 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
และชุมชน 

1) จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนาและ
ปรับปรุงท่ีตอบสนองความต้องการ
ของสังคม (หลักสูตร) 

-   

 2) จํานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
(หลักสูตร) 

11   

1.2 พัฒนาหลักสูตรต่อ
ยอดให้แก่ผู้มีงานทํา
และบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษา 

3) จํานวนหลักสูรต่อยอดให้แก่ผูม้ี
งานทําท่ีพัฒนาและปรับปรุง 
(หลักสูตร) 

4   

1.3 พัฒนาหลักสูตร
รองรับสภาพบริบทของ
สังคม 

4) จํานวนหลักสูตร 2 ปริญญาและ
หลักสตูรทางเลือก (หลักสตูร) 

3   

1.4 สร้างหลักสตูร
นานาชาติเพ่ือก้าวไปสู่
สากล 

5) จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตร) 

2   

1.5 พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

6) จํานวนหลักสูตรท่ีร่วมกับ
มหาวิทยาลยัในและต่างประเทศ 
(หลักสูตร) 

-   

1.6 พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

7) จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนาร่วมกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน (หลักสตูร) 

5   

1.7 จัดการเรยีนการ
สอน E-Learning 

8) จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียน
การสอน E-Learning (สาขาวิชา) 

25   

 9) นําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
(หลักสูตร) 

12   

1.8 จัดระบบเทียบโอน
ประสบการณ ์

10) จํานวนหลักสูตรท่ีใช้ระบบเทียบ
โอนประสบการณ์ (หลักสูตร) 

7   

1.9 ประเมินผล
หลักสตูรอย่างต่อเน่ือง 

11) จํานวนหลักสูตรท่ีไดร้ับการ
ประเมินอย่างต่อเน่ือง (หลักสตูร) 

46   

 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 
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2.1 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 

1) จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
พัฒนา (ห้อง) 

14 
  

 2) จํานวนห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
วิชาชีพด้าน IT (ห้อง) 

3 
  

2.2 พัฒนาระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์           
(e-library) 

3) จํานวนทรัพยากรห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรม) 

5 
  

2.3 พัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
(ICT-Based Learning) 

4) จํานวนทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็น
ฐาน (กิจกรรม) 

9 
  

2.4 จัดทําหลักสตูร
มาตรฐานวิชาชีพและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF) 

5) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทํา (สาขา) - 

  

2.5 พัฒนาการจัดการ
ความรู้โดยใช้ ICT เป็น
ฐาน (ICT-Based 
Knowledge) 

6) จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดทําคลัง
ความรู้ (สาขา) 

14 

  

 7) จํานวนทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็น
ฐาน (ระบบ) 

2 
  

2.6 จัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ (ศูนย์โสตทัศน
ศึกษาท่ีเน้นนวัตกรรม
เพ่ือการเรยีนรู้) 

8) จํานวนศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ท่ีไดร้ับจัดตั้ง (ศูนย์) 

4 

  

2.7 เร่งส่งเสรมิสหกิจ
ศึกษาเต็มรูปแบบ 

9) จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษา
ในประเทศ (สาขา) 

33 
  

 10) จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศ (สาขา) 

2 
  

2.8 พัฒนาระบบ
คุณภาพท่ีเน้น
มาตรฐานสากล 

11) จํานวนระบบคุณภาพท่ีเน้น
มาตรฐานสากลท่ีไดร้ับการพัฒนา 
(ระบบ) 

11 
  

 

 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 บริหารจัดการเชิงรุก 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

3.1 สรา้งเครือข่าย
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

1) จํานวนมาตรฐานและระบบ
สถาปัตยกรรมของระบบ ICT 
(มาตรฐาน/ระบบ) 

2/5 

  

3.2 พัฒนาผู้บริหารยุค
ใหม่ท่ีพึงประสงค์  

2) จํานวนผู้บริหารท่ีไดร้ับการ
พัฒนา (คน) 

283 
  

 3) จํานวนโครงการพัฒนาผู้บริหาร 
(โครงการ) 

4 
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3.3 ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

4) จํานวนระบบท่ีรองรับการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ) 

2 
  

 5) จํานวนระบบการบริหารจัดการ
และการให้บริการทางการศึกษาโดย
ใช้ ICT เป็นฐาน (ระบบ) 

3 
  

 6) จํานวนระบบงานท่ีไดร้ับการ
พัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง (ระบบ) 

3 
  

3.4 ประชาสัมพันธ์  
เชิงรุก 

7) จํานวนสื่อท่ีใช้ประชาสัมพันธ์ 
(ช้ินงานสื่อ) 

39 
  

 8) ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี
ใช้เผยแพร่เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลยั (ประเภท) 

8 
  

3.5 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือ
การบริหารจัดการและ
การให้บริการทาง
การศึกษา 

9) จํานวนระบบสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กรท่ีไดร้ับการพัฒนา 
(ระบบ) 

17 

  

 10) จํานวนทรัพยากร ICT เพ่ือการ
บริหารจัดการและการให้บริการทาง
การศึกษา (ระบบ) 

6 
  

 11) ระบบความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ) 

3 
  

3.6 แนะแนวการศึกษา
เชิงรุก 

12) จํานวนครั้งท่ีจะดําเนินการแนะ
แนว (ครั้ง) 

59 
  

3.7 หารายไดจ้าก
สินทรัพย์และองค์
ความรู้ท่ีบุคลากรมีอยู่ 

13) จํานวนรายได้ท่ีคาดว่าจะไดร้บั
จากการบริหารทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

1.71385 
  

3.8 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

14) หน่วยงานมีการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลตามพันธกิจ 
(ร้อยละ) 

100 
  

 

 

เป้าประสงค์ สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ (สร้างคนเก่งและคนดีท่ีมีทักษะวิชาชีพ) 
 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าและให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต    
ท่ีพึงประสงค์ 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

4.1 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่โลกอาชีพ 

1) จํานวนโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความพร้อมของนักศึกษาสู่
โลกอาชีพ (โครงการ) 

21 
  

4.2 พัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ 

2) จํานวนโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นเลิศของนักศึกษา
ทางวิชาชีพ (โครงการ) 

15 
  

4.3 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือการสร้าง

3) จํานวนโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ

12 
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บัณฑิตให้เป็นคนอย่าง
สมบูรณ ์

สร้างบัณฑิตให้เป็นคน อย่างสมบูรณ์ 
(โครงการ) 

4.4 สร้างเสริมสุขภาวะ
ท่ีดีให้แก่นักศึกษา 

4) จํานวนโครงการเพ่ือสร้างเสริมสุข
ภาวะท่ีดีให้ แก่นักศึกษา (โครงการ) 

15 
  

4.5 แลกเปลี่ยน
นักศึกษาระดับ
นานาชาติ 

5) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าโครงการ
แลกเปลีย่นนักศึกษาในระดับ  
นานาชาติ(คน) 

13 
  

4.6 ทําความร่วมมือกับ
สถานศึกษา/สถาน
ประกอบการท้ังในและ
ต่างประเทศ 

6) จํานวนสถานศึกษาท่ีทําความ
ร่วมมือทางวิชาการ ในประเทศ 
(แห่ง) 

7 

  

 7) จํานวนสถานศึกษาท่ีทําความ
ร่วมมือทางวิชาการ ในต่างประเทศ 
(แห่ง) 

3 
  

 8) จํานวนสถานประกอบการท่ีทํา
ความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 
(แห่ง) 

135 
  

4.7 จัดการเรยีนรู้เพ่ือ
เสรมิสร้างและซ่อม
เสรมิฐานความรู้ให้แก่
นักศึกษา 

9) จํานวนสาขาวิชาท่ีจะใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างและซ่อม
เสรมิฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา 
(สาขา) 

9 

  

 10) จํานวนทรัพยากรสําหรับพัฒนา
นักศึกษาให้ มีความพร้อมด้าน ICT 
(ระบบ) 

1 
  

 11) จํานวนนักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมด้าน ICT (คน) 

90 
  

4.8 พัฒนาองค์กร
นักศึกษาให้เข้มแข็ง 

12) จํานวนโครงการท่ีจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้มีความ 
เข้มแข็ง (โครงการ) 

11 
  

 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

4.9 จัดตั้งสมาคมศิษย์
เก่าและชุมชนสัมพันธ์
ระดับคณะและระดบั
มหาวิทยาลยัฯ 

13) จํานวนศิษย์เก่าท่ีจะประสาน
ความร่วมมือ (คน) 

332 

  

 14) จํานวนโครงการร่วมระหว่าง
ศิษย์เก่ากับนักศึกษา (โครงการ) 

10 
  

 15) จํานวนโครงการท่ีมีการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี (โครงการ) 

9 
  

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

5.1 ปลูกจิตสํานึกการมี
ส่วนร่วมและความ

1) จํานวนโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
ปลูกจิตสํานึกการมีส่วนร่วมและ

13 
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รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(โครงการ) 

 
2) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือปลูกจิตสํานึก 
(คน) 

768 
  

5.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการ
ความรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

3) จํานวนเครือข่ายท่ีไดส้ร้างความ
ร่วมมือการจัดการความรูเ้พ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(เครือข่าย) 

10 

  

5.3 สร้างเสริมสุขภาวะ
ท่ีดีให้แก่บุคลากร 

4) จํานวนโครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะท่ีดีให้แก่บุคลากร (โครงการ) 

15 
  

 5) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการสร้างเสรมิสุขภาวะท่ีดี 
(คน) 

923 
  

5.4 จัดทํา Training 
Roadmap สําหรบัสาย
วิชาการ 

6) จํานวนโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
(โครงการ) 

27 
  

 7) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา (คน) 

605 
  

 8) ระบบเว็บโฮสติ้งสําหรบัพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมด้าน ICT 
(ระบบ) 

- 
  

 9) จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ี
ได้รับการพัฒนาด้าน ICT (คน) 

60 
  

5.5 จัดทํา Training 
Roadmap สําหรบัสาย
สนับสนุน 

10) จํานวนโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
(โครงการ) 

15 
  

 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

 11) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา (คน) 

548 
  

 12) จํานวนผู้บริหารท่ีได้รับการ
พัฒนาด้าน ICT  

30 
  

 13) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีได้รับการพัฒนาด้าน ICT (คน) 

60 
  

5.6 พัฒนา
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

14) จํานวนโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
(โครงการ) 

11 
  

 15) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการพัฒนา (คน) 

376 
  

 16) พัฒนาคุณวุฒิ (คน) 
- ผู้ลาศึกษาต่อ 
- ผู้สําเร็จการศึกษา 

 
25 
12 

  

 17) พัฒนาตําแหน่งวิชาการ (คน) 
- ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

 
30 
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วิชาการ 
- ผู้ได้รบัการดาํรงตําแหน่งทาง

วิชาการ 
- ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง

สูงข้ึน(สายสนับสนุน) 
- ผู้ได้รบัการแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งสูงข้ึน(สายสนับสนุน)  

 
15 
 

15 
 

15 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ท่ี 6 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

6.1 พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือส่งเสรมิ
อาชีพเดิม และสร้าง
อาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน
บนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) จํานวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีไดร้บั
การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิม
และสร้างอาชีพใหม่ (หลักสตูร) 

22   

 
2) จํานวนผู้รับการอบรมตาม
หลักสตูรท่ีได้รับการพัฒนา (คน) 

1,405 
  

 

3) มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม รวมท้ังถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างน้อย 2 
อาชีพ 1 ชุมชน (อาชีพ/ชุมชน) 

16 / 9 

  

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

6.2 จัดตั้งหน่วยงาน
วิชาการและวิชาชีพใน
ต่างประเทศ 

4) จัดตั้ง/แลกเปลี่ยนบริการวิชาชีพ
กับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
(หน่วย) 

- 
  

6.3 ผลิตสื่อเพ่ือสร้าง
และพัฒนาวิชาชีพท้ัง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

5) พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(ช้ิน) 

7 

  

6.4 พัฒนาศูนย์
สารนิเทศและการ
บริการวิชาการ (e-
Resource) 

6) จํานวนศูนย์บริการวิชาการท่ี
จัดตั้ง (ศูนย์) 

- 

  

 7) จํานวนทรัพยากรของศูนย์
สารนิเทศและการบริการวิชาการ 
(งาน) 
  - พัฒนาศูนย์สารนิเทศ(ระบบ) 

 
 
 
1 

  

 - พัฒนาระบบบริการเครือข่าย
ออนไลน์(ระบบ) 

1 
  

 - พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูล
งานวิจัย (เรื่อง) 

25 
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6.5 พัฒนาศูนย์ภาษา
เพ่ือให้บริการวิชาการ 

8) จํานวนศูนย์ภาษาเพ่ือให้บริการ
วิชาการท่ีได้รับการพัฒนา (ศูนย์) 

1 
  

6.6 พัฒนาหน่วย/ศูนย์
ซ่อมบํารุงเครื่องจักร 

9) จํานวนศูนย์ซ่อมบํารุงเครื่องจักร
ท่ีได้รับการพัฒนา (ศูนย์) 

- 
  

6.7 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการบริการ
วิชาการ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
ภาครัฐและเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

10) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
การบริการวิชาการภายนอกภาครฐั
และเอกชนในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
(เครือข่าย) 

15 

  

 11) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
การบริการวิชาการภายนอกภาครฐั
และเอกชนต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 

2 
  

 12) จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ (แหล่ง) 

6 
  

 

 

 

 

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ท่ี 7 สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

7.1 บูรณาการการจัด
กิจกรรมด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อมให้
หลากหลายร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการ
ร่วมกับชุมชน (โครงการ) 

21 

  

7.2 ส่งเสริมการศึกษา
การนําเทคโนโลยี
ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

2) จํานวนผลงานการศึกษาค้นคว้า
ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (ช้ิน) 

11 

  

7.3 บูรณาการการ
อนุรักษ์ ส่งเสรมิและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในการจัด
การศึกษาและการ
ให้บริการวิชาการ 

3) จํานวนผลงานการบูรณาการ 
การอนุรักษ์ ส่งเสริม และทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดการศึกษา
และการให้บริการวิชาการ (ช้ิน) 

10 

  

7.4 เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 

4) จํานวนผลงานการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม  สู่สากล (กิจกรรม/

6 
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ช้ิน) 

7.5 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

5) จํานวนศูนย์อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม (ศูนย์) 

3 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

8.1 ทําวิจัยร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน 

1) จํานวนผลงานวิจัยท่ีทําร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน (เรื่อง) 

11 
  

8.2 สร้างเครือข่ายการ
วิจัยแบบบูรณาการ 

2) จํานวนเครือข่ายการวิจยัท่ี
บูรณาการ (เครือข่าย) 

9 
  

 3) มีเครือข่ายความร่วมมือการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (เครือข่าย) 

2 
  

8.3 พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

4) จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนา 
(คน) 

100 
  

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

8.4 พัฒนานักวิจัยมือ
อาชีพ 

5) จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนา 
(คน) 

45 
  

8.5 จัดตั้งศูนย์
แก้ปัญหาและพัฒนา
งานวิจัย 

6) จํานวนศูนย์แก้ปัญหาและพัฒนา
งานวิจัย (ศูนย์) 

1 
  

8.6 พัฒนาหน่วยบ่ม
เพาะธุรกิจ 

7) จํานวนหน่วยบ่มเพาะธุรกิจท่ี
ได้รับการพัฒนา (หน่วย) 

7 
  

8.7 พัฒนางานวิจัย
สถาบันเพ่ือพัฒนา
ระบบงาน 

8) จํานวนงานวิจัยสถาบันเพ่ือ
พัฒนาระบบงานท่ีไดร้ับการจัดตั้ง 
(งาน) 

1 
  

8.8 จัดตั้งหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

9) จํานวนหน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีจัดตั้ง (หน่วย) 

1 
  

 10) มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรม) 

1 
  

กลยุทธ์ท่ี 9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
ผล บรรยายการดําเนินงานโดยสังเขป 

9.1 จัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ 

1) จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศท่ี
จัดตั้ง (ศูนย์) 

5 
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9.2 จัดตั้งหน่วย
ประสานงานเพ่ือการ
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์
และสร้างเครือข่ายด้าน
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม ระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ

2) จํานวนหน่วยประสานงานเพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายดา้นงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม ระดับชาติและระดับ
นานาชาติท่ีจัดตั้ง (หน่วย) 

1 

  

 

เรียน   ผู้กรอกข้อมูล 

 ค่าเป้าหมาย  เป็นยอดรวมท้ังหมด  ให้รายงาน ผล ในส่วนของหน่วยงานเท่าน้ัน  ให้ดูเล่ม 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ของกองนโยบายและแผน  ประกอบด้วย 

 สงสัยประการใด  โทรติดต่อ คุณพัชรี  (พ่ีตา)  กนผ. 02-6285211 ภายใน 6084  หรือ 

มือถือ  086-834 4490  

 ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ   

              พัชรี  ชุติมาโชติ  

      งานประเมินผลและติดตาม 

             6  มีนาคม  56 


