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แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
               หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

 ประเรดจนยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12) 

หน่วย
นับ 

ค่าเรป้าหมาย 
รอบการเรกจบ

ข้อมูล 
 

หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

พิ ารณา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  

ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูล
ให้ กนผ. ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ ัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
1.1 คณาจารย์พัฒนา

ศักยภาพ เพื่อให้
เป็นท่ียอมรับใน
วงการวิชาชีพของ
ตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้
นักศึกษา 
(การพัฒนาองค์กร) 

1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสอน
ด้วยสื่อการสอนดิจิทัล 

ร้อยละ 40 50 60 70 ปีการศึกษา ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 พ.ค. 62 

 

สวท. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 22 พ.ค. 62 
   

1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 22 24 26 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กบ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 

1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ   

ร้อยละ 25 25 30 30 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กบ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
  
 

1.2 ระบบทรัพยากร
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ) 

1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะ
แวดล้อมในการเรียนรู้ 

 
 

ร้อยละ 70 75 80 85 ปีการศึกษา ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 พ.ค. 62 

 

สวส.   
สวท. 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 22 พ.ค. 62 
   

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัยมีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
(คุณภาพ) 

1.3.1.1 ผลการประเมินการบริหาร
หลักสูตรโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย  

คะแนน 3.01 3.05 3.10 3.15 ปีการศึกษา ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 พ.ค. 62 

 

สวท. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 22 พ.ค. 62 
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                              แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

หมาย
เรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 

                       หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 
 

 
 
 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

 ประเรดจนยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12) 

หน่วย
นับ 

ค่าเรป้าหมาย 
รอบการเรกจบ

ข้อมูล  
หน่วยงาน 

ปฏิบัติ 

พิ ารณา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  

ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูล
ให้ กนผ. 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ ัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัยมีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
(คุณภาพ) 

1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ      

           ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 20 20 25 25 
 

 

ปีการศึกษา ส.ภาษา 
สวท. 

วันท่ี 16 พ.ค. 62 
 

ส.ภาษา 
สวท. 

วันท่ี 22 พ.ค. 62 

1.3.1.3  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 80 80 80 ปีการศึกษา สวท.  
สวส. 

วันท่ี 16 พ.ค. 62 
 

สวท.   
สวส. 

วันท่ี 22 พ.ค. 62 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และ
เป็นท่ีพึ่งของสังคม 
(ประสิทธิผล) 

1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี
ตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 75 80 80 ปีการศึกษา สวท. 
 กพศ. 

วันท่ี 16 พ.ค. 62 
 

สวท. 
กพศ. 

วันท่ี 22 พ.ค. 62 

1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตท่ีมีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 80 80 ปีการศึกษา สวท. 
 กพศ. 

วันท่ี 16 พ.ค. 62 
 

สวท. 
กพศ. 

วันท่ี 22 พ.ค. 62 

1.4.1.3 จ านวนผลงานของนักศึกษา
ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ 

จ านวน
รางวัล 

20 20 25 25 ปีการศึกษา คณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 พ.ค. 62 

 

สวท. 
กพศ. 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 22 พ.ค. 62 
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แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

         
หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
               หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

ประเรดจน
ยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12) 

หน่วยนับ 
ค่าเรป้าหมาย 

รอบการเรกจบ
ข้อมูล  

หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

พิ ารณา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  

ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูลให้ 
กนผ. ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เรพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิ ัยและพัฒนา 
2.1 นักวิจัยพัฒนา

ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

     (การพัฒนา
องค์กร) 

2.1.1.1 ร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า และนักวิจัย 

ร้อยละ 15 20 25 30 ปีงบประมาณ  ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวพ 
 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
  
 

 2.1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยท่ี
ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งภายนอกท้ัง
ท่ีเป็นหัวหน้าโครงการ 
และเป็นผู้วิจัยร่วม 

โครงการ 16 17 20 21 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

2.2 ระบบสนับสนุน
การวิจัยมีการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
(ประสิทธิภาพ) 

2.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจัย 

ร้อยละ 50 60 70 80 ปีงบประมาณ สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
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แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
               หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 
 
 
 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

ประเรดจน
ยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 

12) 

หน่วย
นับ 

ค่าเรป้าหมาย 
รอบการเรกจบ

ข้อมูล  
หน่วยงาน 

ปฏิบัติ 

พิ ารณา 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูล

ให้ กนผ. ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เรพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิ ัยและพัฒนา 
2.3 มีการวิจัยเพื่อ

การจัด
การศึกษาทาง
เทคโนโลยี
และการวิจัย
เชิงพาณิชย์ 
(คุณภาพ) 

2.3.1.1 จ านวนของการ
วิจัยท่ีน าไป
พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนหรือการ
บริการวิชาการ
ในระยะ 1 ปี 

ร้อยละ 10 15 20 25 ปีการศึกษา ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 พ.ค. 62 

 

สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 ต.ค. 61 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 22 พ.ค. 62 
 

2.3.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีสามารถ
จดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 4 6 9 11 ปีงบประมาณ ค.วิศวะฯ 
ค.วิทยาศาสตร์ฯ 
ค.สถาปัตย์ฯ 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

2.3.2.1 จ านวน
งบประมาณ
สนับสนุนการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ า 

บาท/คน สายวิทย์  
60,000 
สังคม 

20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 

20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 

20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 

20,000 

ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
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                          แบบฟอร์มดัชนชีี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 
    หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
                   หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 

 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

ประเรดจนยุทธศาสตร์/เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12) 

หน่วยนับ 
ค่าเรป้าหมาย 

รอบการเรกจบ
ข้อมูล  

หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

พิ ารณา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  

ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูล
ให้ กนผ. 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและ

บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก (การพัฒนาองค์กร) 

 3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้าน
การบริการวิชาการ
กับหน่วยงาน
ภายนอก ท้ังภาครัฐ 
ชุมชน เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม 

เครือข่าย 18 19 24 28 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 
สวพ.ขอเพิ่มรอบการสง่ข้อมูล 

 
 

สวพ. - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ต.ค. 62 
สวพ.ขอเพิ่มรอบการสง่ข้อมูล 

 
 

3.1.1.2 ร้อยละของจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการท่ีมี
การด าเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 80 80 80 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 
สวพ.ขอเพิ่มรอบการสง่ข้อมูล 

 
 

สวพ. - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ต.ค. 62 
สวพ.ขอเพิ่มรอบการสง่ข้อมูล 

 
 

3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การแข่งขัน  (ประสิทธิภาพ) 

3.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 50 60 70 80 ปีงบประมาณ สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 
สวพ.ขอเพิ่มรอบการสง่ข้อมูล 

 
 

สวพ. - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ต.ค. 62 
สวพ.ขอเพิ่มรอบการสง่ข้อมูล 

 
 

3.3 การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1.1  จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับ
บริการวิชาการใน
มหาวิทยาลัย 

 

หน่วยงาน 16 24 32 38 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 63 
สวพ.ขอเพิ่มรอบการสง่ข้อมูล 

 
 

สวพ. - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ต.ค. 62 
สวพ.ขอเพิ่มรอบการสง่ข้อมูล 
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แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
               หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 

 
 
                   
 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

ประเรดจน
ยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12) 

หน่วยนับ 
ค่าเรป้าหมาย 

รอบการเรกจบ
ข้อมูล  

หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

พิ ารณา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  

ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูล
ให้ กนผ. ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
3.4 พัฒนารายได้

จากองค์
ความรู้และ
การบริการ
วิชาการ  
(ประสิทธิผล) 

3.4.1.1 จ านวนโครงการ
ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

 

โครงการ 18 21 27 29 ปีงบประมาณ ทุกคณะ 
สวส. 
สวท. 
สวพ. 

ส. ภาษา 
สด. 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้
จากบริการสังคม 

ล้านบาท 9.9 14.6 20.3 25.7 ปีงบประมาณ 
 

ทุกคณะ 
สวส. 
สวท. 
สวพ. 

ส. ภาษา 
สด. 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

3.5 ได้รับการ
ยอมรับจาก
ประชาชนให้
เป็นท่ีพึ่งทาง
เทคโนโลยี
และการ
พัฒนาอาชีพ 
(ประสิทธิผล) 

3.5.1.1 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ี
ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม  

โครงการ 9 18 27 27 ปีงบประมาณ 
 

ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวพ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
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                                 แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

               

หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
               หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

ประเรดจนยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12) 

หน่วยนับ 
ค่าเรป้าหมาย 

รอบการเรกจบ
ข้อมูล  

หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

พิ ารณา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  

ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูลให้ 
กนผ. ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.1 มีกลไกการอนุรักษ์

และ  ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ตาม
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปของประเทศ  
(คุณภาพ) 

4.1.1.1 จ านวนโครงการบูรณา
ด้านท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน 
องค์กร 

โครงการ 25 25 25 25 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กศว. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ และ
วัฒนธรรมท่ีเผยแพร่
บนสื่อเทคโนโลยี 

ผลงาน 19 19 20 20 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กศว. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้าง
จิตส านึก รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

4.2.1.1 ระดับความส าเร็จของ
โครงการ Green 
University 

 

ร้อยละ 75 80 85 90 ปีงบประมาณ กองกลาง - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กองกลาง - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
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แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
               หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 

 
 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

ประเรดจนยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12) 

หน่วยนับ 
ค่าเรป้าหมาย 

รอบการเรกจบ
ข้อมูล  

หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

พิ ารณา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  

ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูล
ให้ กนผ. 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ 

เพื่อให้บุคลากรท างานอย่าง
มืออาชีพพร้อมรับความป
ลี่ยนแปลง และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี(การพัฒนาองค์กร) 

5.1.1.1 ร้อยละของบุคลากร
ท่ีมีการพัฒนาด้าน
อาชีพ   

 
 

ร้อยละ 60 70 80 85 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กบ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University  
(การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบูรณาการตาม
พันธกิจ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

3 4 5 5 ปีงบประมาณ สวส. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สวส. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

5.3 การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วมและ   
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.1.1 ผลประเมินการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 75 75 75 75 ปีงบประมาณ ส านัก
ประกัน
คุณภาพ 

วันท่ี 16 ต.ค. 62 ส านักประกัน
คุณภาพ 

ส.ประกัน ขอเป็น  
1 พฤจิกายน 2562 

เนื่องจากรอบการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 
 

5.3.1.2 ร้อยละความส าเร็จใน
การปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ
ท่ี 12 

ร้อยละ 70 75 80 85 ปีงบประมาณ ทุกคณะ - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กนผ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

5.3.1.3 ร้อยละความเสี่ยงที่
ลดลงของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 15 18 21 24 ปีงบประมาณ กนผ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กนผ. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
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                                           แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
               

หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
               หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 

 
 
 
 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

ประเรดจนยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 

12) 

หน่วยนับ 

ค่าเรป้าหมาย 
รอบการเรกจบ

ข้อมูล  
หน่วยงาน 

ปฏิบัติ 

พิ ารณา 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูลให้ 

กนผ. ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5.3 การบริหารจัดการ

มีความคล่องตัว
เอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักการมี
ส่วนร่วมและธรร
มาภิบาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.1.4 ร้อยละความส าเร็จ
ของการเตรียม 
ความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 70 80 85 90 ปีงบประมาณ กบ. 
สอ. 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กบ. 
สอ. 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้
ท่ีน ามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่าง
เห็นผลเป็น
รูปธรรม 

จ านวน
องค์

ความรู้ 

14 28 42 56 ปีงบประมาณ ทุกคณะ   
สวส.  
สวท.   
สวพ 

ส. ภาษา  
สอ. 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

ศูนย์จัดการ
ความรู้ KM 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

5.3.2.1 การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามแผนของส านัก
งบประมาณ 

ร้อยละ +,- 
8 

+,- 
8 

+,- 
5 

+,- 
5 

ปีงบประมาณ กนผ. วันท่ี 3 ของทุกเดือน กนผ. วันท่ี 7 ของทุกเดือน 
 

5.3.2.2 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนน 3.75 4.00 4.50 4.75 ปีงบประมาณ ส.ประกัน
คุณภาพ 

สอ. 

วันท่ี 16 ต.ค. 62 ส.ประกัน
คุณภาพ 

สอ. 

วันท่ี 21 ต.ค. 62 
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แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความส าเรรจ  ค่าเรป้าหมายและการรายงานผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเรทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเรหตุ   หน่วยงานปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดัชนีชี้วัดไปด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและรวบรวมการด าเนินการส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด 
               หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับหน่วยงานปฏิบัติด าเนินการตามค่าเป้าหมายและรวบรวม/ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ง กองนโยบายและแผน 
                 

 

แผน การรายงานผลการด าเรนินงาน 

ประเรดจนยุทธศาสตร์/
เรป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเรล่มพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12) 

หน่วยนับ 
ค่าเรป้าหมาย 

รอบการเรกจบ
ข้อมูล  

หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

พิ ารณา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ดัชนีชี้วัด 

พิ ารณา 
ระยะเรวลาที่  
ส่งข้อมูลให้  

ระยะเรวลาที่  ส่งข้อมูลให้ 
กนผ. 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5.4 มหาวิทยาลัยเป็น

ผู้น าด้าน Digital 
Economy ตาม
การปรับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิกา
ร (คุณภาพ) 

5.4.1.1 จ านวนโครงการ
บูรณาการด้าน 
Digital Economy 

โครงการ 7 9 11 12 ปีงบประมาณ ทุกคณะ   - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

สด. - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 

5.5 มหาวิทยาลัยมี
รายได้ และ
ทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นท่ี
นอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ 

 
 

ร้อยละ 20 22 23 25 ปีงบประมาณ กองคลัง - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 18 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 16 ต.ค. 62 

 

กองคลัง - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22 เม.ย 62 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 21 ต.ค. 62 
 


