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สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 นี ้ จัดทำขึ ้นภายใต2แผนยุทธศาสตร(       
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ป� (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีสัมพันธ(กับระบบงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ จากการประชุมการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ'ายประจำป�งบประมาณ ตาม
นโยบายของร ัฐบาลที ่กำหนดให2ท ุกส 'วนราชการจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการ โดยจำกัดกรอบเวลา 1 ป�  
ตามป�งบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล และให2หน'วยงานกลาง เช'น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป@นผู2ติดตามและ
รายงานผลการดำเนินการต'อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห'งชาติต'อไป และตามยุทธศาสตร(การจัดสรร
งบประมาณรายจ'ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให2ส'วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน'วยงานอื่นของรัฐจัด
เปDาหมาย ยุทธศาสตร(กระทรวงที่สอดคล2องกับยุทธศาสตร(การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งให2จัดทำรายละเอียด
วงเงิน และคำของบประมาณรายจ'ายประจำป� แผนงาน/โครงการ เพื ่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ   
รายจ 'าย ประจำป �งบประมาณ พ.ศ.  2563 เพ ื ่อให 2การใช 2จ ' ายเง ินงบประมาณเป @นไปอย 'างค ุ 2มค'า  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมหาวิทยาลัยให2ความสำคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให2มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปDาหมายของแผนยุทธศาสตร(การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด2าน 19 
เปDาประสงค( และการวัดผลสำเร็จเชิงยุทธศาสตร(มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร(ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให0มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา ได2แก' ด2านคุณธรรมจริยธรรม ด2านความรู2 ด2านทักษะทางปHญญา ด2านทักษะความสัมพันธ(
ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ และด2านทักษะการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว'างสาขาวิชา เน2นผู2เรียนเป@นสำคัญ มีสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การค2นคว2าด2วยตนเองด2วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนรู2ตลอดชีวิต มีความร'วมมือกับสถาบันใน
ต'างประเทศอย'างต'อเนื่องและเป@นรูปธรรม บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพิ่มเติมความรู2ด2านสังคมศาสตร( 
มนุษยศาสตร( ศิลปะ และวัฒนธรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาตามความ
สนใจและถน ั ด  เสร ิ มสร 2 า งแนวทาง เพ ื ่ อ ให 2 ม ี น ั ก เ ร ี ยนท ี ่ ม ี ศ ั ก ยภาพส ู ง  และม ี ผลการ เ ร ี ย น ดี  
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ ่มมากขึ ้น หานักเร ียนที ่ม ีศ ักยภาพสูงแต'ขาดแคลนทุนทรัพย(ได 2ร ับการดูแล 
อย'างเหมาะสมระหว'างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส'งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทำงาน ได2ทันที 

เป4าประสงค(ที่ 1.1 คณาจารย(พัฒนาศักยภาพเพื่อให2เป@นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป@นผู2สร2าง
แรงบันดาลใจให2นักศึกษา  

   (การพัฒนาองค(กร หรือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย(ผู2สอนมี
ทักษะวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาห2องเรียน ห2องปฏิบัติการและสิ่งแวดล2อมเพื่อการเรียนการ
สอน) 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ(  
  1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล  
  2) ร2อยละของอาจารย(ประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  4) ร2อยละของอาจารย(ประจำท่ีดำรงตำแหน'งทางวิชาการ 
  5) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาห2องปฏิบัติการเพ่ือจัดการเรียนการสอน 

เป4าประสงค(ท่ี 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข2มแข็ง 
  ทางวิชาการ  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
                       สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 

1) ร2อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต'อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2  
  2) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน( 

เป4าประสงค(ท่ี 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล        
                       (คุณภาพ หรือ ผู2เรียนประทับใจผู2สอนท่ีมีทักษะสูงและกระบวนการ 
   เรียนรู2 แนะนำผู2อ่ืนเข2ามาเรียนรู2อย'างต'อเนื่องเพราะว'าได2ประโยชน(ในสิ่ง 
   ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนไม'มีหรือมีน2อยกว'า) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 

 1) ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
2) ร2อยละของนักศึกษาชั้นป�สุดท2ายท่ีสอบผ'านเกณฑ(การทดสอบความรู2ความสามารถด2าน

ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
3) ร2อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ'านเกณฑ(ด2านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
4) ระดับความพึงพอใจของผู2จ2างงาน(นายจ2าง/ผู2บังคับบัญชา/อาจารย( 

ท่ีปรึกษา (กรณีศึกษาต'อ) 

เป4าประสงค(ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป@นระบบ ปฏิบัติเป@นเลิศมีอัตลักษณ(ของมหาวิทยาลัย และเป@นที่พึ่งของ
สังคม  

   (ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป@นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิตสะอาดตั้งม่ัน
ว'องไวในการเรียนรู2และการทำงาน) 

การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
 1) ร2อยละของความพึงพอใจผู2ใช2บัณฑิตภายใน 1 ป�ตามกรอบคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห'งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 2) ร2อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได2งานทำหรือการประกอบอาชีพ 

อิสระภายใน 1 ป� 
 3) จำนวนผลงานของนักศึกษาท่ีได2รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร(ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให2กลุ'มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได2รับการพัฒนาขีดความสามารถไปสู'
ระดับชาติและนานาชาติ มีคณาจารย(และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข'ายความ
ร'วมมือกับหน'วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น มีการวิจัยแบบบูรณาการและการทำงานเป@นทีม มีนวัตกรรมและทรัพย(สินทาง
ปHญญา และผลงานวิจัยท่ีนำไปสู'การตีพิมพ(ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน ต'อยอดงานวิจัยเป@น
องค(ความรู2เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด2านเทคโนโลยี ผลิตหนังสือ ตำรา ส'งเสริมการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

เป4าประสงค(ท่ี 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย'างต'อเนื่อง  
    (พัฒนาองค(กร หรือ พัฒนาองค(ประกอบการวิจัย พัฒนานักวิจัย พัฒนาสิ่ง  
   อำนวยความสะดวกและพัฒนาโครงการวิจัยท่ีมีศักยภาพ) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 

 1) ร2อยละของจำนวนผลงานวิจัยท่ีได2รับการตีพิมพ(ในระดับชาติ และระดับ 
นานาชาติต'อจำนวนอาจารย(ประจำและนักวิจัย 

  2) จำนวนโครงการวิจัยท่ีได2รับการสนับสนุนจากแหล'งภายนอกท้ังท่ีเป@น 
หัวหน2าโครงการและเป@นผู2วิจัยร'วม 

เป4าประสงค(ท่ี 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย'างต'อเนื่อง  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการทำงานวิจัย การรับรู2ข2อมูลข'าวสารเพ่ือการ   
                        วิจัย ทันสมัย และสะดวกในการวิจัยอย'างมีประสิทธิภาพ) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
  1) ร2อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ 

สนับสนุนการวิจัย 
  2) ร2อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต'อระบบสนับสนุนการวิจัย 

เป4าประสงค(ท่ี 2.3 มีการวิจัยเพ่ือการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย(  
   (คุณภาพ หรือ ผลงานวิจัยนำไปใช2ประโยชน( เป@นท่ีต2องการของสังคม 
                       และนักวิจัยมีเครือข'ายความร'วมมือเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและ 
                       นวัตกรรมต'อเนื่อง) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 

 1) จำนวนของการวิจัยท่ีนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการ 
วิชาการในระยะ 1 ป� 

   2) จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถจดทะเบียนทรัพย(สินทางปHญญา  
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

   3) จำนวนงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ยุทธศาสตร(ท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย8างมีคุณภาพ 
มีระบบเครือข'ายความร'วมมือและบูรณาการการทำงานร'วมกับองค(กรภายนอกพัฒนา และปรับปรุง

โครงสร2างองค(กร กฎ และระเบียบการให2บริการวิชาการท่ีเอ้ือต'อการแข'งขัน และมีประสิทธิภาพอย'างต'อเนื่อง พัฒนา
บุคลากรให2สามารถบริการวิชาการอย'างมืออาชีพ มีการเผยแพร'งานบริการวิชาการที ่มีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต2องการด2านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มหาวิทยาลัยส'งเสริมการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงและ
สอดคล2องกับยุทธศาสตร(ชาติ ทั้งด2านการบูรณาการที่สัมพันธ(กับ Agenda และ Area ตามแผนงบประมาณของ
ภาครัฐ ไปสู'การสร2างอุทยานเทคโนโลยี เป@นศูนย(กลางการถ'ายทอดไปสู'สังคมที่สมบูรณ(แบบมากขึ้น สามารถบริการ
วิชาการเพื่อการแก2ปHญหาเร'งด'วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเป@นโครงการบริการวิชาการที่นำไปสู'การ
สร2างรายได2 ซึ่งสนับสนุนให2การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล และสำคัญที่สุดคือ ได2รับการยอมรับจาก
ประชาชนให2เป@นท่ีพ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 

เป4าประสงค(ท่ี 3.1 มีระบบเครือข'ายความร'วมมือและบูรณาการการทำงานร'วมกับองค(กร 
   ภายนอก  
   (พัฒนาองค(กร หรือ พัฒนาผู2เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนา 
   โครงสร2างพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข2องและมีความพร2อมในการ 
   บริการวิชาการและบริการสังคม) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
   1) จำนวนเครือข'ายด2านการบริการวิชาการกับหน'วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ  

ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
 2) ร2อยละของจำนวนเครือข'ายความร'วมมือด2านบริการวิชาการท่ีมีการ 

ดำเนินงานต'อเนื่องร'วมกับมหาวิทยาลัย 

เป4าประสงค(ท่ี 3.2 ระบบบริหารจัดการด2านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต'อการ 
  แข'งขัน  
  (ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค(ความรู2ใหม'และทันสมัยรองรับการบริการ 
                       วิชาการมากข้ึนและระบบบริการวิชาการมีความคล'องตัว) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 

 1) ร2อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ด2านบริการวิชาการ 

  2) ระดับความสำเร็จในการส'งเสริมด2านบริการวิชาการให2มีประสิทธิภาพ   

เป4าประสงค(ท่ี 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต2องการด2านเศรษฐกิจและ 
   สังคมของประเทศ  
   (คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค(ความรู2ท่ีดี มีหลักสูตรใหม'รองรับ 
                       การบริการวิชาการและบริการสังคม) 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
   1) จำนวนบุคคลหรือหน'วยงานเข2ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 
   2) ร2อยละของความพึงพอใจของผู2รับบริการ 
   3) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค(ความรู2ของ มทร.พระนคร ท่ีสามารถ 
                       พัฒนาและนำไปบริการวิชาการแก'สังคม  

เป4าประสงค(ท่ี 3.4 พัฒนารายได2จากองค(ความรู2และการบริการวิชาการ  
  (ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการวิชาการและบริการสังคม 
                       มีการรับรองด2านมาตรฐานวิชาชีพหรือการพัฒนาอาชีพใหม') 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ(  
  1) จำนวนโครงการให2บริการวิชาการแก'สังคม 
  2) จำนวนเงินรายได2จากบริการสังคม 
 
เป4าประสงค(ท่ี 3.5 ได2รับการยอมรับจากประชาชนให2เป@นท่ีพ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนา 
   อาชีพ  
   (ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายได2จากการบริการสังคม ท่ีเข2มแข็ง) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
   1) จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช2ประโยชน(ในการพัฒนาและสร2าง 

มูลค'าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
   2) ระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานด2านบริการวิชาการ     
   3) จำนวนสิ่งประดิษฐ(จากการปฏิบัติทักษะสูงส'งเสริมแรงบันดาลใจในการ 

พัฒนาอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร(ท่ี 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล0อมอย8างย่ังยืน 
มีกลไก การอนุรักษ(และทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที ่ เปลี ่ยนแปลงไป   

ของประเทศ สร2างองค(ความรู2ด2านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค(ความรู2ด2านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญ ส'งเสริมให2มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด'นตามอัตลักษณ(ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน มี
กิจกรรมด2านศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมชุมชนมากขึ้น มีการเทคโนโลยี
สารสนเทศเป@นฐานในการสนับสนุน พัฒนาให2บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู 2ความเชี ่ยวชาญด2าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร2างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล2อมให2ยั่งยืน ส'งเสริมการประหยัดและอนุรักษ(พลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย การกำจัดขยะด2วยเทคนิค 3R (Reduce Reuse Recycle) 

 เป4าประสงค(ท่ี 4.1 มีกลไกการอนุรักษ(และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  

  (คุณภาพ หรือองค(ความรู2ได2รับความสนใจมากข้ึนจากสังคม/ชุมชน)  
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
  1) จำนวนโครงการบูรณาด2านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร'วมกับ 

สังคม/ชุมชน 
2) จำนวนผลงานด2านการอนุรักษ( ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี 

เผยแพร'บนสื่อเทคโนโลยี 

เป4าประสงค(ท่ี 4.2 มหาวิทยาลัยสร2างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล2อมให2ยั่งยืน  
   (ประสิทธิผล หรือ ผลดำเนินงานได2รับการสนับสนุนก'อให2เกิดโครงการ 
                       พัฒนาต'อยอดร'วมกับสังคม ชุมชน อย'างต'อเนื่อง) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 

 1) ระดับความสำเร็จของโครงการ Green University 
  2) ร2อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต'อสิ่งแวดล2อมภายในมหาวิทยาลัย 
   3) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงการร'วมกับชุมชน/สังคม 
 

ยุทธศาสตร(ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค(กรด0วยหลักธรรมาภิบาลอย8างมีคุณภาพ 
มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย( เพ่ือให2บุคลากรทำงานอย'างมืออาชีพพร2อมรับความเปลี่ยนแปลง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ'งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส'งเสริมการเผยแพร'ประชาสัมพันธ(ในเชิงรุก พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรบุคคลให2มีความเป@นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค(กรเข2มแข็ง ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป@น Digital 
University ภายใต2การบริหารจัดการมีความคล'องตัว เอื้อต'อการแข'งขันอย'างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส'วน
ร'วมและธรรมาภิบาล สามารถพ่ึงพาตนเองอย'างยั่งยืน 

  เป4าประสงค(ท่ี 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย( เพ่ือให2บุคลากรทำงานอย'างมืออาชีพพร2อมรับความ
เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

    (พัฒนาองค(กร หรือ พัฒนาบุคลากรในด2านความรู 2ความสามารถ การพัฒนาจิต
สาธารณะและพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน) 

การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
    1) ร2อยละของบุคลากรท่ีมีการพัฒนาด2านอาชีพ   
    2) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

  เป4าประสงค(ท่ี 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป@น Digital University  
    (พัฒนาองค(กร หรือ พัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐานดิจิทัลให2ทันสมัย 
                               พัฒนาบุคลากรด2านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีใหม') 

การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
    1) ร2อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

บูรณาการตามพันธกิจ 
    2) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 



7 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

  เป4าประสงค(ท่ี 5.3 การบริหารจัดการมีความคล'องตัวเอ้ือต'อการแข'งขันอย'างมี 
    ประสิทธิภาพตามหลักการมีส'วนร'วมและธรรมาภิบาล  

  (ประสิทธิภาพ หรือ การทำงานท่ัวท้ังองค(กรเป@นระบบ P-D-C-A  
                        และระบบการประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ) 
การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
  1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) ร2อยละความสำเร็จในการปฏิบัติราชการของหน'วยงานตามแผนการ 

พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี 12  
  3) ร2อยละความเสี่ยงท่ีลดลงของมหาวิทยาลัย   
  4) ร2อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร2อมในการเป@นมหาวิทยาลัย 

ในกำกับของรัฐ 
   5) จำนวนองค(ความรู2ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน'วยงานอย'างเห็นผลเป@น

รูปธรรม 
   6) การใช2จ'ายงบประมาณเป@นไปตามแผนของสำนักงบประมาณ 
   7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด2านการบริหารจัดการ 

 เป4าประสงค(ท่ี 5.4 มหาวิทยาลัยเป@นผู2นำด2าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร( 
  มหาวิทยาลัยกลุ'มใหม'ของกระทรวงศึกษาธิการ  

(คุณภาพ หรือ บุคลากรพึงพอใจ ปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพจิตสมบูรณ( ผู2รับบริการ
ประทับใจ หน'วยงานภายนอกพึงพอใจ) 
 

การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
   1) จำนวนโครงการบูรณาการด2าน Digital Economy 
  2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด2าน Digital Economy 

  เป4าประสงค(ท่ี 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได2 และทรัพย(สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย'างยั่งยืน 
      (ประสิทธิผล หรือ ผลงานท้ังองค(กรได2รับการรับรองเป@นหน'วยงาน 
                               ตัวอย'าง ระบบสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข2มแข็ง) 

การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ( 
     1) ร2อยละรายได2อ่ืนท่ีนอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 

 2) ระดับขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด2านงบประมาณ  
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แต�งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห�และจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากทุกหน�วยงาน  
เพ่ือจัดทำร�างแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

บันทึกข.อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำป� 
ของหน�วยงานลงระบบ BPM 

จัดทำร�างแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563      
เพ่ือเสนอท่ีประชุมผู.บริหารระดับสูง  

และท่ีประชมุสภามหาวิทยาลัยให.ความเห็นชอบ 
เพ่ือเสนอของบประมาณต�อสำนกังบประมาณ 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป� (งบประมาณรายจ�าย) 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากทุกหน�วยงาน  

 

วิเคราะห�สภาพแวดล.อมระดับมหาวิทยาลัย 

กำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงาน           
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป� (เงินรายได.)
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากทุกหน�วยงาน  

เพ่ือจัดทำ (ร�าง) แผนปฏิบัติราชการประจำป�

A 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากทุกหน�วยงาน  
เพ่ือจัดทำร�างแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  เผยแพร�และนำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สู�การปฏิบัติ     

เสนอผู.บริหาร
ระดับสูงพิจารณา 

เสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

แก.ไขแผน 
ปฏิบตัิราชการ 

แก.ไขแผน 
ปฏิบตัิราชการ 

แจ�งหน�วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามงบประมาณท่ีได.รับจัดสรร  

A 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประโยชน(ที่คาดว8าจะได0รับ 

1.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป@นเครื่องมือที่ช'วยให2เกิดแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีชัดเจน ทำให2การดำเนินการในภารกิจต'างๆ บรรลุเปDาหมายท่ีวางไว2  

1.3.2  การใช 2จ 'ายงบประมาณรายจ'ายให2ม ีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลเป @นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงบประมาณ และรัฐบาล  

1.3.3  การใช2จ'ายงบประมาณเงินรายได2ม ีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลสูงขึ ้นตามแผนยุทธศาสตร( 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ป� (พ.ศ. 2560 – 2574) และ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

1.3.3  มหาวิทยาลัยมีระบบการสร2างองค(ความรู2ใหม'และพัฒนาองค(ความรู2ที่เป@นประโยชน(มากขึ้นสำหรับ
พัฒนามนุษย( พัฒนาประสิทธ ิภาพขององกรค( พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ให2เป@นไปตามเปDาหมายในด2านการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

1.3.4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป@นประโยชน(ต'อส'วนรวม
และต'อประเทศชาติ 

1.3.5  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป@นพื้นฐานในการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำงบประมาณในป�ต'อไป 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 
เหตุผลและความจำเป=น 
 ปHจจุบันเทคโนโลยีดิจ ิทัล (Digital Technology) กำลังมีบทบาทต'อการเปลี ่ยนแปลงบริบทของโลก 
ในทุกด2านทั้งการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกแบบเมกาเทรนด( (Megatrend) การเปลี่ยนผ'านอุตสาหกรรมเข2าสู'ยุค 
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยเฉพาะทางด2านการศึกษา  ที่ปHจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลทำให2ภาคการศึกษา
ก2าวเข2าสู'ยุค 4.0 เช'นกัน (Ernst and Young, 2012) โดยข2อมูลความรู2สารสนเทศต'างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย'าง
พลวัตอย'างรวดเร็ว (Dynamics) ไร2พรมแดน (Borderless) และดำเนินไปอย'างต'อเนื่องตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงดังกล'าวนี ้ถ ือว'าเป@นประเด็นสำคัญที ่หน'วยงานการศึกษาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป@นตัวแทนหลักด2าน Digital Mega Project ของกลุ'ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห'ง (ดังภาพประกอบที่ 1) จำเป@นต2องมีการพัฒนาหน'วยงานใหม'ในการ
บริหารจัดการองค(ความรู 2ย ุคดิจ ิทัลใหม'ให2ทันสมัยและสอดคล2องกับนโยบายรัฐบาล ความต2องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและอาชีพที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตมากขึ้น ทั้งด2านองค(ความรู2 เครื่องมือ ห2องปฏิบัติการ
ห2องทดสอบทักษะด2านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะใช2ในการเรียนการสอนออนไลน( หลักสูตรการเรียนรู2แบบบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม'ๆ องค(ความรู2ในการอบรมระยะสั้นเพ่ือสนับสนุนให2นักศึกษาสามารถสร2างอาชีพใหม'ๆได2ในยุค
ดิจิทัล โดยเฉพาะทักษะการใช2งานเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ'นยนต( ท่ีภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลกกำลังมีความต2องการสูง
มากในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ'นยนต(เข2ามาแทนท่ีการใช2แรงงานคนดังในอดีต 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แผนยุทธศาสตร(พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เพ่ือรองรับยุทธศาสตร(ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 นอกจากนี้ปHจจุบันการพัฒนาความคิดสร2างสรรค(แก'นักศึกษาในการสร2างนวัตกรรมเพื่อเป@นผู2ประกอบการ
ใหม' (Startup) ในอนาคต ก็เป@นสิ่งจำเป@นสำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะอย'างยิ่งนวัตกรรมในอุตสาหกรรมศักยภาพ 
S-curve และ New S-Curve ที่ประเทศไทยกำลังมีความต2องการขับเคลื่อนอย'างรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เพื่อให2นักศึกษา 
ซึ่งจะเป@นบุคลากรแรงงานที่สำคัญของประเทศในอนาคต สามารถสร2างรายได2ให2สูงมากขึ้น และตอบสนองการ
ขับเคลื่อนรายได2ประเทศไทย ให2สามารถก2าวข2ามกับดักของประเทศรายได2ปานกลาง (middle income trap)  
ในการแข'งขันกับประเทศอื่นๆ ได2อย'างรวดเร็ว ตรงตามนโยบายรัฐบาลยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ท่ี
รัฐบาลกำลังเร'งผลักดันภาคอุตสาหกรรมไปสู'การขับเคลื่อนด2วยเทคโนโลยีและความคิดสร2างสรรค( เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร2างเศรษฐกิจ ไปสู' “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด2วยนวัตกรรม” 
ได2อย'างยั่งยืนต'อไป  
 
ความสอดคล0องกับความต0องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

จากการศึกษาพบว'านโยบายการจัดตั้ง สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ�นยนต� (Digital Interdisciplinary 
and Robotics Institute, DIRI) และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 
(ทางด2านคลัสเตอร(ดิจิทัลและหุ'นยนต() ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตรงกับยุทธศาสตร(ชาติ 
ระยะ 20 ป� ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู2นวัตกรรมและดิจิทัล (ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2) และความ
ต2องการบูรณาการความร'วมมือของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต ทั้งจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ท่ีมียุทธศาสตร(ส'วนหนึ่งท่ีสำคัญในการผลักดันเตรียม
ความพร2อมของประเทศ ด2านการพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ ฉบับที ่ 12, 2560) ที ่มุ 'งเน2นสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต'อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสร2างความเข2มแข็งให2กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต'อยอดไปสู'ความเป@นอัจฉริยะโดยใช2 
เทคโนโลยีข้ันสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ'มเครื่องมืออุปกรณ(อัจฉริยะ หุ'นยนต( และระบบเครื่องกลท่ี
ใช2 ระบบอิเล็กทรอนิกส(ควบคุม กลุ 'มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร(เน็ตที ่เช ื ่อมต'อและบังคับอุปกรณ(ต'างๆ 
ปHญญาประดิษฐ(และเทคโนโลยีสมองกลฝHงตัว การพัฒนาทักษะความรู2ความสามารถของคน ท่ีจะมุ'งเน2นการพัฒนา
ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป@นผู2ประกอบการรายใหม' เป@นต2น รวมท้ังแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด2าน ในการปฏิรูป
ด2านเศรษฐกิจ การปฏิรูปด2านการเพิ่มความสามารถทางการแข'งขันของประเทศ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ภาพประกอบท่ี 2 ยุทธศาสตร(ชาติ ระยะ 20 ป� 

 
 นอกจากนี้การตั้งสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ'นยนต( และโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพ่ือ

รองรับประเทศไทย 4.0 (ทางด2านคลัสเตอร(ดิจิทัลและหุ'นยนต() ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แห'งนี้ ยังตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมป� 2559 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3) ยุทธศาสตร(ที่ 5 ที่เน2นการพัฒนากำลังคนส'งเสริมการ
พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด2านให2กับบุคลากรในสายวิชาชีพด2านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีปฎิบัติงานใน
ภาครัฐและเอกชน ให2พร2อมเข2าสู'ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต ที่ต2องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด2านดิจิทัล (digital specialists) ในสาขาท่ีใช2เทคโนโลยีชั้นสูง (high-tech sector) 
ให2มีความรู2และทักษะในระดับมาตรฐานสากล 
 

  
ภาพประกอบท่ี 3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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โดยการสนับสนุนให2สถาบันการศึกษาท้ังในและนอกระบบให2เพ่ิมหลักสูตรในสาขาท่ีขาดแคลนด2านดิจิทัล 

เช'น ด2านการประมวลผลข2อมูลขนาดใหญ' (Big Data Analytics) ด2านระบบอัตโนมัติ หุ'นยนต( ด2านการออกแบบ
สถาปHตยกรรมซอฟต(แวร(ฮาร(ดแวร(ข้ันสูงและวิทยาการบริการด2านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป@น
ต2น ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด2านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับการศึกษา ให2มุ'งเน2นทักษะการ
ปฏิบัติงานจริงควบคู'กับทฤษฎี รวมถึงการวางแผนการพัฒนากำลังคนทางด2านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับท้ัง
ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคล2องต'อทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต2องการการจ2าง
งาน ลักษณะการจ2างงาน อัตรากำลัง และค'านิยมของการทำงานทางด2านดิจิทัลในอนาคต รวมทั้งสถาบันฯ นี้ยังมี
ส'วนในการสนับสนุนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ทางด2าน s-curve และ new s-curve ระยะ 20 ป� 
(พ.ศ. 2560-2579) ที่เน2นการสร2างนวัตกรรมสมัยใหม' (ยุทธศาสตร(การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0, 2560) 
และตามทิศทางแผนบูรณาการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 1.1.3 ด2านการพัฒนา
กำลังคนและประชาชนสู'ยุคดิจิทัล และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามแนวทางที่ 2.1.3 การพัฒนาผู2ประกอบการและบุคลากรรวมทั้งแรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพให2มีความรู2
และทักษะในการประกอบการหรือการทำงานที่สอดคล2องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด2วยองค(ความรู2และ
นวัตกรรม 
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โครงสร0างยุทธศาสตร( และแนวทางการบริหารจัดการยุทธศาสตร(มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนตาม

กรอบยุทธศาสตร(มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) กลุ'มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามแบบจำลอง
โครงการดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 4 แบบจำลองการขับเคล่ือนยุทธศาสตร(มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

  
 จากภาพท่ี 4 จะเห ็นได 2ว 'าการขับเคล ื ่อนนโยบายดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร(มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ของกลุ'มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ตามกรอบ Digital University แบ'งออกเป@น 6 ด2าน ดังนี้ 

1. ด2านการพัฒนาโครงสร2างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) คือการพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน
ด ิจ ิท ัลให 2ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  การม ีขนาดและความสามารถที ่พอเพ ียงก ับการใช 2งาน ม ี เสถ ียรภาพ 
ท่ีม่ันคง เพ่ือเป@นพ้ืนฐานไปสู'การต'อยอดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด2านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) คือการสร2างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพด2วยการพัฒนา
ข2อมูลข'าวสาร และบริการต'าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต'อคนทุกระดับ โดยคำนึงถึงผู2ด2อยโอกาสให2สามารถเข2าถึงได2ทุกท่ี 
ทุกเวลา อย'างท่ัวถึง เท'าเทียมกันผ'านเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ด2านการประมวลผลข2อมูลขนาดใหญ' (Digital Analytics) คือการเน2นการบริหารจัดการ โดยการ
อำนวยความสะดวก (Facilitator) และการส'งเสริมสนับสนุน (Promoter) โดยการสร2างแรงจูงใจแก'บุคลากรและ
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นักศึกษาอย'างเป@นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยฯ ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย'างโปร'งใสและป�ด
ช'องทางในการคอรัปชั่น 

4. ด2านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (Digital Academic) เพ่ือการยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและประชาชนทั ่วไป ด2วยการพัฒนาทักษะด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารสอดคล2องกับความต2องการทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนา
บุคลากรให2มีความรู2และทักษะใหม'ๆ จนนำไปสู'การพัฒนาเป@นศูนย(ความเป@นเลิศทางวิชาการ 

5. ด2านการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู 2แบบดิจิทัล (Digital Content) คือการเน2นพัฒนา Digital 
Content แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการเนื ้อหา/สาระ ที ่แปลงเข2าสู 'ระบบดิจิทัลในด2านการศึกษา ด2าน
วัฒนธรรม และด2านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จนนำไปสู'การพัฒนาเป@นคอร(สการเรียนออนไลน(ระบบเป�ดที่รองรับ
ผ ู 2 เร ียนจำนวนมาก (MOOC – Massive Open Online Course) และการเร ียนเทคโนโลย ีผ 'าน Mobile 
Application  

6. ด2านระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย (Digital Research) คือการสร2างระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับงานวิจัย
อย'างครบวงจร สนับสนุนข2อมูลการวิจัยให2กับผู2ประกอบการ (Entrepreneur) และธุรกิจ SME จากการแข'งขันเชิง
ราคา ไปสู'การแข'งขันเชิงการสร2างคุณค'าของสินค2าและบริการ (Service Innovation) รวมทั้งมีคลังทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมข2อมูล และองค(ความรู2ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข2าถึงและสามารถเรียก
ข2อมูลมาใช2หรือนำไปวิเคราะห(ต'อยอดได2อย'างสะดวก ตอบสนองต'อการเปลี่ยนแปลงของโลก   
 จากการขับเคลื่อนท้ัง 6 ด2าน ในภาพท่ี 4 ท่ีประกอบไปด2วยการขับเคลื่อนจาก ส'วนประกอบ Hardware, 
Software, Service Infrastructure, Internal management application, Digital transformation แ ล ะ 
Digital economy เพ่ือก'อให2เกิดเป@นผลลัทธ(ท่ีสำคัญ 4 ด2าน คือ 
 1.การพัฒนากำลังคน (Digital Workforces)  

คือ การมุ'งเน2นการพัฒนากำลังคนทางด2านดิจิทัลเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยเน2นท้ังกลุ'มคนวัยเรียน วัยทำงาน และกลุ'มคนท่ีเป@นผู2เชี่ยวชาญด2านดิจิทัล เพ่ือเป@นกำลังสำคัญและต'อยอดใน
การพัฒนาทักษะด2านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล และใช2เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลอย'างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาส'งเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด2าน ให2บุคลากรสามารถสร2างสรรค( นวัตกรรมท่ีรองรับเทคโนโลยี
ใหม'ในอนาคต และเสริมความรู2ให2กับบุคลากรในสายวิชาชีพด2านเทคโนโลยีดิจิทัลและแมคคาทรอนิกส(ท่ีปฏิบัติงาน
ในภาครัฐ และเอกชน ในทุกสายอาชีพ 
 2.การพัฒนาเนื้อหา (Digital Contents)  

คือ สารสนเทศที่มีรูปแบบเป@นดิจิทัล โดยอาศัยการสื่อ หรือการแสดงเนื้อหาผ'านทางอุปกรณ(ดิจิทัลต'างๆ 
เช'น คอมพิวเตอร( อุปกรณ(สื่อสาร ซ่ึงปHจจุบันมีการใช2ระบบ Digital เป@นหลัก รวมถึงผ'านสื่อสังคมออนไลน( (Social 
Media) การบูรณาการเนื้อหา/สาระที่แปลงเข2าสู'ระบบดิจิทัล ในด2านการศึกษา ด2านวัฒนธรรม ด2านสาธารณสุข 
และด2านพัฒนาทักษะทางอาชีพ ซึ่งการพัฒนา Digital Platform Technology ที่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและ
บริการด2าน ICT สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข'งขันได2ในระดับสากล การประยุกต(ความรู2 ทักษะและ
ความสามารถในการใช2ดิจิทัลคอนเทนต(ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายๆ รูปแบบ 
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3.การส'งเสริมการเรียนรู2 (Digital Learning) 
คือ การพัฒนาความรู2 ทักษะ และองค(ความรู2ด2านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม'ที่สอดคล2องกับความต2องการ

ของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด2วยการส'งเสริมให2มีการเรียนรู2และพัฒนาทักษะทางด2านเทคโนโลยี
ดิจิทัลผ'านการเรียนรู2 ตามความต2องการท่ีหลากหลายท้ังบุคลากรวัยทำงาน สถานประกอบการ หรือผู2ท่ีสนใจท่ัวไป
ได2ใช2ประโยชน(ผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน( เพ่ือการศึกษาเรียนรู2 ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต2องหรือใช2ระบบลิขสิทธิ์แบบ
เป�ด รวมถึงการอบรมให2ครูและผู2สนใจมีทักษะด2านการผลิตสื่อออนไลน( เพื่อให2เกิดการต'อยอดการผลิตสื่อการ
เรียนรู2ท้ังในระบบ และนอกระบบการศึกษา 
 4.การพัฒนาผู2ประกอบการภายใต2เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Entrepreneur)  

คือ การพัฒนาจัดให2มีศูนย(ถ'ายทอดองค(ความรู2ทางด2านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน2นการเรียนรู2และ
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม'ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร'วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
การศึกษา เช'น การส'งเสริมให2มีการฝ�กงาน (on-the-job training) ท่ีเป@นการปฏิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจเอกชนใน
หลักสูตรการศึกษาท่ีเป@นท่ีต2องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห'งอนาคตเพ่ิมขีดความสามารถ ใน
การแข'งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด2วยการใช2นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป@นเครื่องมือหลักในการ
สร2างสรรค(นวัตกรรมการผลิต การบริการ การเร'งสร2างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ให2
เป@นฟHนเฟ�องสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให2มีความ
เข2มแข็งและสามารถแข'งขันเชิงนวัตกรรมได2ในอนาคตโดยเฉพาะอย'างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป@น
อุตสาหกรรมแห'งอนาคต 
   

 

ภาพท่ี 5 ความต0องการบุคลากรใน EEC และนอก EEC (ภายใน ๕ ป�) 
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ภาพท่ี 6 แนวทางพัฒนากำลังคนรองรับอนาคต 

 
ภาพท่ี 7 เพ่ิม Track พัฒนากำลังคนกลุ8ม Non-Degree 
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ภาพท่ี 8 Demand Mapping of (Future) Skill Set 

 

 
ภาพท่ี 9 เป4าหมายการมุ8งเป4าของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับ Skill set ของคนไทย 
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 จากแผนยุทธศาสตร(พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือรองรับยุทธศาสตร(ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2565) และความสอดคล2องกับความต2องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศในยุทธศาสตร(ชาติ
ระยะ 20 ป� รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร(มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล พบว'า ทั้งหมดนี้มีความต2องการที่สอคล2องในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให2เป@น
ศูนย(ในการบ'มเพาะบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะทางด2านดิจิทัลและหุ'นยนต( ซ่ึงเรื่องนี้ตรงกับความต2องการใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ปHจจุบันนี้มีการศึกษาถึงความต2องการบุคลากรใน ECC ภายใน 5 ป� ว'าปHจจุบันมีความต2องการ
กำลังคนในอุตสาหกรรม S – Curve กว'า 100,000 คน ซ่ึงในกลุ'มอุตสาหกรรม S – Curve นี้มีหลายระดับต้ังแต' 
ระดับท่ีเป@นการพัฒนากำลังคนแบบ Non - Degree ระดับการพัฒนาคนแบบ Degree หรือปริญญาท้ังปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับในอนาคตเหล'านี้มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป@น
หน'วยงานภาครัฐท่ีสำคัญจะมีส'วนช'วยในการ Matching ความต2องการของภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
สร2างกำลังคนยุคใหม'ท่ีตรงกับความต2องการโดยเฉพาะในส'วนของการสร2างกำลังคนในรูปแบบของ Non – Degree 
ให2เป@นการพัฒนากำลังคนแบบ Credit Bank ซึ่งในลักษณะเป@นการพัฒนากำลังคนให2มีหลักสูตรใหม'รองรับการ
เรียนรู2แบบ Re Skill และ Up Skill ได2อย'างเช'น การพัฒนากำลังคนในส'วนของอุตสาหกรรมศักยภาพ Industrial 
Robotics ที ่ข 2อมูลแสดงให2เห็นว'า จะมีการพัฒนากำลังคนที ่น'าสนใจโดยเฉพาะเรื ่องการพัฒนากำลังคน          
Non – Degree ในการเรียนรู2เรื่อง Robot Programming การเรียนรู2เรื่องของ Embedded Systems การเรียนรู2
เรื่องของระบบ Robotics Maintenance and Installation เป@นต2น ซึ่งการพัฒนากำลังคนเหล'านี้ถือเป@นภารกิจ
สำคัญของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ'นยนต(ที่มีเปDาหมายในการพัฒนา Manpower ของกำลังคนยุคใหม'ให2
เกิดข้ึน ซ่ึงจะสามารถตอบโจทย(ในการสร2างกำลังคนยุคใหม'ของประเทศต'อไป ดังแสดงในภาพท่ี 5-9  
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วิสัยทัศน( พันธกิจ และภารกิจ 

วิสัยทัศน( 
เน 2นการพัฒนาความคิดสร 2างสรรค( เพ ิ ่มท ักษะ สร 2างองค(ความร ู 2  และนว ัตกรรมแบบบูรณาการ  

ด2านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ'นยนต( 
พันธกิจ 

1. ส'งเสริมความคิดสร2างสรรค( เพิ่มทักษะทางด2านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ'นยนต(ให2กับนักศึกษา บุคลากร 
บุคคลจากหน'วยงานภายนอก และภาคอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ ให2บรรลุตามวิสัยทัศน(ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

2. ดำเนินการศึกษา พัฒนาองค(ความรู2 และสร2างนวัตกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู2เชิงวิชาการ ทางด2าน 
สหวิทยาการดิจิทัลและหุ'นยนต( เพ่ือตอบสนองต'อการประกอบวิชาชีพใหม'ในอนาคตยุคดิจิทัล   

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื ่อส'งเสริมการรับรู 2 และพัฒนาองค(ความรู 2ใหม'อย'างต'อเนื ่อง เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข'งขันระดับสากล  

ภารกิจ (Scope of Work) 
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื ่อรองรับประเทศไทย 4.0 (ทางด2านคลัสเตอร(ดิจิทัลและหุ 'นยนต() 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด2วยการขับเคลื่อนหลักของสถาบันฯ นั้นมีกรอบภารกิจงานสำคัญ ดังนี้ 
1. พัฒนาองค(ความรู2และหลักสูตรใหม'ด2านดิจิทัล (ซอฟต(แวร( ฮาร(ดแวร( และการประยุกต() และหุ'นยนต( 

(หุ'นยนต(อุตสาหกรรมและบริการ) โดยบูรณาแนวคิดด2านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ'นยนต(เข2ากับความ
ต2องการของภาคอุตสาหกรรม 

2. ส'งเสริมการบูรณาการ ค2นคว2า วิจัย พัฒนานวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค(ความรู2เชิงวิชาการทางด2าน 
ด2านดิจิทัล (ซอฟต(แวร( ฮาร(ดแวร( และการประยุกต() และหุ'นยนต( (หุ'นยนต(อุตสาหกรรมและบริการ) และ
ทักษะการใช 2เทคโนโลยีในอนาคตร 'วมกับมหาว ิทยาล ัยอื ่นๆ ทั ้งในและต'างประเทศ รวมท้ัง
ภาคอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาทักษะวิชาชีพ และมาตรฐานทางด2านการทดสอบความสามารถทางด2านด2านดิจิทัล (ซอฟต(แวร( 
ฮาร(ดแวร( และการประยุกต() และหุ'นยนต( (หุ'นยนต(อุตสาหกรรมและบริการ) ร'วมกับหน'วยงานภายนอก 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร2างเอกลักษณ(ให2กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  

4. สร2างนวัตกรรมด2านดิจิทัล (ซอฟต(แวร( ฮาร(ดแวร( และการประยุกต() และหุ'นยนต( (หุ'นยนต(อุตสาหกรรม
และบริการ) และสร2างกิจกรรมต'างๆ ในการส'งเสริมขีดความสามารถนักศึกษาให2เป@นนักปฎิบัติมืออาชีพ
ยุคดิจิทัล และการก2าวเป@นเป@นผู2ประกอบการใหม' (Startup) 

5. ส'งเสริมการเรียนรู2 การใช2งานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการให2กับนักศึกษาหลักสูตร ปริญญา ตรี โท เอก 
และนานาชาติ ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนการท่ีจะดำเนินการในอนาคต 

6. พัฒนาโครงการพัฒนาประเทศที่บูรณาการองค(ความรู2และสร2างนวัตกรรมร'วมกับหน'วยงานในกระทรวง
อ่ืนๆ เช'น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน เป@นต2น
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แผนพัฒนายุทธศาสตร(ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ8นยนต( 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะเวลา ๕ ป�  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร(และเป4าประสงค(ของ 
มหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร( 

 
เป4าประสงค( 

 
กลยุทธ( 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
หน8วยนับ 

 
ผู0รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร( เป4าประสงค( 

ยุทธศาสตร(ที่ ๕ 
พัฒนาประสิทธิภาพ
และบรหิารจัดการ
องค(กรด2วยหลัก 

ธรรมาภิบาลอย'างมี
คุณภาพ 

 

๕.๔ มหาวิทยาลยัเป@น
ผู2นำด2าน Digital 

Economy ตามการ
ปรับยุทธศาสตร(

มหาวิทยาลยักลุ'มใหม'
ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(คุณภาพ) 

 - ๑. มีระบบ
เครือข'ายความ
ร'วมมือและบูรณา
การการทำงาน
ร'วมกับองค(กร
ภายนอก 
๒. ระบบบริหาร
จัดการด2านบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพและ
เอื้อต'อการแข'งขัน 
๓. การบริการ
วิชาการสามารถ
ตอบสนองความ
ต2องการด2าน
เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
 
๔. พัฒนารายได2
จากองค(ความรู2
และการบริการ
วิชาการ 

๑. พัฒนาเครือข'าย
ความร'วมมือกับ
หน'วยงานภายนอก 
 
๒. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร2างองค(กร กฎ 
และระเบียบการ
ให2บริการวิชาการให2
เอื้อต'อการแข'งขัน 
๓. พัฒนาบุคลากรให2
สามารถบริการวิชาการ
อย'างมืออาชีพ 
 
 
 
 
๔. สนับสนุนการ
บริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและ
สอดคล2องกับ
ยุทธศาสตร(ชาติทั้งด2าน 
Agenda และ Area 

๑. โครงการพัฒนา
หลักสตูรและเนื้อหา 
วิทยาการหุ'นยนต(ฮิว
แมนนอยด(เพื่อ
อุตสาหกรรมบริการและ
การศึกษาด2วย
เทคโนโลยีแบบ mix 
reality 
 
๒. โครงการในการ
พัฒนาความรู2ระบบ AI 
และ Image 
Processing เพื่อ
แก2ปHญหาการผลติ 
สำหรับอุตสาหกรรม 
SME ในคลัสเตอร(      
S-Curve 
 
๓. โครงการในการ
พัฒนาองค(ความรู2 เพื่อ
สร2างหุ'นยนต(ทำงาน

๑. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
 
 
 
 
๒. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
 
 
 
 
๓. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม

คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน 
 
 
 
 
 
 
 

 
คน 
 
 
 

สด. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สด. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สด. 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ยุทธศาสตร(และเป4าประสงค(ของ 
มหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร( 

 
เป4าประสงค( 

 
กลยุทธ( 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
หน8วยนับ 

 
ผู0รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร( เป4าประสงค( 

๕. ได2รับการ
ยอมรับจาก
ประชาชนให2เป@นที่
พึ่งทางเทคโนโลยี
และการพัฒนา
อาชีพ 

และสอดคล2องกับ
ยุทธศาสตร(ของ
มหาวิทยาลยั 
๕. สนับสนุนการ
บริการวิชาการที่
แก2ปHญหาเร'งด'วนของ
สังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
๖. สนับสนุนการ
พัฒนาองค(ความรู2จาก
ผลงานวิจัยให2นำไป
บริการวิชาการและ
สร2างรายได2จากการ
บริการวิชาการอย'าง
เป@นระบบ 
 
๗. ส'งเสริมโครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพ 
 
๘.ประชาสัมพันธ(เชิง
รุกด2านผลงานมี
ศักยภาพการบริการ

ประสานกับคน (Co-
Robotics) 
๔. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการ
ขยะ เพื่อสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 
Green Smart City 
 
๕. โครงการในการ
พัฒนาสื่อการเรียน
ดิจิทัลด2วยระบบ VR AR 
และ MR เพื่อช'วย
พัฒนาทักษะวิศวกรซ'อม
บำรุง ระบบราง 
 
6. โครงการพัฒนา
ระบบการผลิตจำลอง 
(Smart Factory) 
 
 
 
 
 

ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
๔. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
 
๕. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
 
 
6. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
 
 
 

 
 

คน 
 
 
 
 
 

คน 
 
 
 
 
 
 

คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สด. 
 
 
 
 
 

สด. 
 
 
 
 
 
 

สด. 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ยุทธศาสตร(และเป4าประสงค(ของ 
มหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร( 

 
เป4าประสงค( 

 
กลยุทธ( 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
หน8วยนับ 

 
ผู0รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร( เป4าประสงค( 

วิชาการและพัฒนา
อาชีพ 

7. โครงการพัฒนา
หุ'นยนต(บริการต2นแบบ 
 
 
 
8. โครงการศึกษา 
พัฒนามาตรฐาน และ
แบบทดสอบทักษะ
ทางด2านสหวิทยาการ
ดิจิทัล 
 
9. โครงการอบรม
ผู2บริหารระดับสูง 
 
 
 
10. โครงการสร2าง
เครือข'ายประชาสมัพันธ( 
และการรับรู2ของสถาบัน
ฯ 

7. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
8. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
9. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
10. จำนวน
ผู2เข2าร'วมรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด2าน
ดิจิทัลและหุ'นยนต( 
 

คน 
 
 
 
 

คน 
 
 
 
 

คน 
 
 
 
 

คน 

สด. 
 
 
 
 

สด. 
 
 
 
 

สด. 
 
 
 
 

สด. 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   
สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและหุ'นยนต( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณเงินรายได") 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ+นยนต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ยุทธศาสตร,การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร,ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพคน 
แผนงบประมาณ  :  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
เป5าหมายการให"บริการกระทรวง  :  ประชาชนได"รับการศึกษาและการเรียนรู"ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล"องกับความต"องการของประเทศ 
เป5าหมายหน+วยงาน  :  เพื่อเป>นค+าใช"จ+ายในการดำเนินการภาครัฐ 

ลำ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เงินรายได" อื่น ๆ 
(ระบุ)  

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ดับ ป�  2562 ป�  2563 

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ

หุ+นยนต, 189,360                           สด 

  

งบบุคลากร 180,000                             
งบดำเนนิงาน (ค&าใช2สอย , 
ประกันสังคม) 9,360                             
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณเงินรายได"สะสม) 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ+นยนต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ยุทธศาสตร,การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร,ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพคน 
แผนงบประมาณ  :  แผนงานพื้นฐานด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพ 
เป5าหมายการให"บริการกระทรวง  :  ประชาชนได"รับการศึกษาและการเรียนรู"ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล"องกับความต"องการของประเทศ 
เป5าหมายหน+วยงาน  :  เพื่อผลิตกำลังคนด"านวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต"องการของประเทศ 
ผลผลิต  :  ผู"สำเร็จการศึกษาด"านวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี 
กิจกรรม  :  จัดการเรียนการสอนด"านวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ลำ 
ดับ 
ที่ 

ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
  

เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายได" อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ป�  2562 ป�  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ผลผลิต  

ผู"สำเร็จ
การศึกษาด"าน
วิทยาศาสตร,
และเทคโนโลยี 

    64,363,200                           
 

  

        
 

                          
 

  
  งบดำเนินงาน   100,000                          

 
  

  งบลงทุน     61,763,200              
  

  งบเงินอุดหนุน   0                          
 

  

  งบรายจ+ายอื่น   2,500,000                          
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ 
ดับ 
ที่ 

ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
  

เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายได" อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ป�  2562 ป�  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  งบลงทุน     24,363,200   

 
                      

 
  

  ค+าครุภัณฑ,    16 
รายการ 

24,363,200   
 

                      
 

  

1. เครื่อง
คอมพิวเตอร' 
สำหรับงาน
ประมวลผล 
แบบที่ 2 

P 47 
เครื่อง 

1,410,000 
  

  
   

บ 
      

สด. 
 

  A 
                 

2. เครื่อง
คอมพิวเตอร'
โน2ตบุ<ก 
Macbook 

P 16 
เครื่อง 

737,600 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
                 

3. เครื่อง
คอมพิวเตอร'
แท็บเล็ต 
(Android OS) 

P 16 
เครื่อง 

240,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
                 

4. เครื่อง
คอมพิวเตอร'
แท็บเล็ต iPad 
(iOS OS) 

P 16 
เครื่อง 

280,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ 
ดับ 
ที่ 

ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
  

เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายได" อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ป�  2562 ป�  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. โทรศัพท'มือถือ 

Smart phone 
(Android OS) 

P 16 
เครื่อง 

129,600 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
                 

6. โทรศัพท'มือถือ 
Smart phone 
(iOS OS) 

P 16 
เครื่อง 

184,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
                 

7. ชุดฝPกระบบออ
โตเมชั่นด2วย
เทคโนโลยีไร2
สาย 

P 1 ชุด 9,800,000 
  

  
     

บ 
    

สด. 
 

  A 
                 

8. 18. ระบบ
ควบคุมกลาง 
ระบบการ
ควบคุมกำกับ
ดูแลและเก็บ
ข2อมูล และ
ซอฟแวร'จำลอง
การทำงานของ
เครื่องจักรแบบ 
3 มิติ 

P 1 ชุด 9,500,000 
  

  
     

บ 
    

สด. 
 

  A 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ 
ดับ 
ที่ 

ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
  

เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายได" อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ป�  2562 ป�  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9. ชุดเครื่องพิมพ'

สามมิติ (3D 
printer) 

P 1 ชุด 292,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
                 

10. โปรแกรมการ
วางแผน
บริหารธุรกิจ
ขององค'กร 
(ERP 
Software) 

P 1 ชุด 140,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
                 

11. โปรแกรม
ออกแบบทาง
วิศวกรรม 
(CAD) 

P 1 ชุด 50,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
                 

12. ชุดถ&ายทอดสด
ออนไลน' (Live 
Streaming) 

P 1 ชุด 300,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
                 

13. ชุดเทคโนโลยี
เสมือนจริง 
(Virtual 
reality;  VR) 

P 1 ชุด 100,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

  A 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ 
ดับ 
ที่ 

ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
  

เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายได" อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ป�  2562 ป�  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14. หุ&นยนต'บริการ P 1 ชุด 600,000 

  
  

    
บ 

     
สด. 

 

  A 
                 

15. ชุดควบคุมและ
ทดลอง
เทคโนโลยี
พลังงาน
แสงอาทิตย' 

P 1 ชุด 300,000 
  

  
  

บ 
       

สด. 
 

A 
                 

16 ชุดควบคุมและ
ทดลอง
เทคโนโลยี
พลังงานลม 

P 1 ชุด 300,000 
   

  บ 
       

สด. 
 

A 
                 

  งบรายจ+ายอื่น   4 
โครงการ 

2,500,000 
               

1. โครงการพัฒนา
ระบบการผลิต
จำลอง (Smart 
Factory) 

P 1 
โครงการ 

1,000,000   
           

บ สด. 
 

  A 
                 

2. โครงการพัฒนา
หุ&นยนต'บริการ
ต2นแบบ 

P 1 
โครงการ 

800,000   
           

บ สด. 
 

  A 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ 
ดับ 
ที่ 

ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
  

เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายได" อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ป�  2562 ป�  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. โครงการศึกษา 

พัฒนา
มาตรฐาน และ
แบบทดสอบ
ทักษะทางด2าน
สหวิทยาการ
ดิจิทัล 

P 1 
โครงการ 

200,000   
           

บ สด. 
 

  A 
                 

4. โครงการอบรม
ผู2บริหาร
ระดับสูง 

P 1 
โครงการ 

500,000   
           

บ สด. 
 

  A 
                 

  ค+าที่ดินและ
สิ่งก+อสร"าง 

  1 
รายการ 

37,400,000 
               

1. จ2างปรับปรุง
สถาบันสห
วิทยาการดิจิทัล
และหุ&นยนต' 

P 1 
รายการ 

37,400,000   
            

สด. 
 

A   
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณเงินรายได"สะสม) 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ+นยนต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ยุทธศาสตร,การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร,ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพคน 
แผนงบประมาณ  :   แผนงานพื้นฐานด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพคน 
เป5าหมายการให"บริการกระทรวง  :  การสร"างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให"กับประชาชนอย+างทั่วถึงและเสมอภาค 
เป5าหมายหน+วยงาน  :  เพื่อบริการวิชาการแก+หน+วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให"มีความรู"ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข+งขันของประเทศ 
ผลผลิต  :   ผลงานการให"บริการวิชาการ 
กิจกรรม  :  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 
           :  ส+งเสริมและสนับสนุนนโยบายด"านการศึกษา 

ลำ ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
เป5าหมาย 

(หน+วยนับ) 
เงินรายได" อื่นๆ 

(ระบุ) 
ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ดับ ป�  2562 ป�  2563 

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 

ผลผลิต  ผลงาน
การให"บริการ
วิชาการ 

 
1 โครงการ 300,000 

               

                                        
1. โครงการสร2าง

เครือข&าย 
ประชาสัมพันธ' 
และการรับรู2ของ
สถาบันฯ 

P 1 โครงการ 300,000   
           

บ สด.   

  A 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณเงินรายจ+าย) 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ+นยนต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ยุทธศาสตร,การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร,ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพคน 
แผนงบประมาณ  :  แผนงานยุทธศาสตร,พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
เป5าหมายการให"บริการกระทรวง  :  ประชาชนได"รับการศึกษาและการเรียนรู"ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล"องกับความต"องการของประเทศ 
เป5าหมายหน+วยงาน  :  ประชาชนได"รับการศึกษาและการเรียนรู"ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน อย+างครอบคลุมและเท+าเทียมกัน ตลอดจนได"รับการพัฒนาทักษะที่จำเป>น 
สำหรับการก"าวเข"าสู+ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร,ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย+างยั่งยืน 
ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
กิจกรรม  :  พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  

 

ลำ ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายจ+าย อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ดับ ป�  2562 ป�  2563 

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  โครงการพัฒนา

และผลิต
กำลังคนของ
ประเทศ 

  
 

54,000,000                           
 

  

  เพื่อรองรับ
นโยบาย 
Thailand 4.0 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายจ+าย อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ดับ ป�  2562 ป�  2563 

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  กิจกรรมการ

พัฒนาและผลิต
กำลังคนเพื่อ
รองรับประเทศ
ไทย 4.0  

  
  

                          
 

  

  ครุภัณฑ'
ห2องปฏิบัติการ
ดิจิทัลและ
หุ&นยนต' แขวง 
วชิรพยาบาล 

  2 ชุด 35,000,000 
 

                        
 

  

  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  

                  

  Automation 
Industry 4.0 

  
 

35,000,000                           
 

  

1. ชุดประลองการ
จำลองการผลิต
แบบ Industry 
4.0 

P 1 ชุด 20,000,000           
 

      บ 
 

  สด.   

  สำหรับ 
อุตสาหกรรม 
New S-curve 

A 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายจ+าย อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ดับ ป�  2562 ป�  2563 

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ชุดประลองการ

ออกแบบและ
พัฒนา 
Humanoid 
robotics 

P 1 ชุด 15,000,000           
 

      บ 
 

  สด.   

  สำหรับ
อุตสาหกรรม 
New S-curve 

A 
  

                          
 

  

  เงินอุดหนุน
ค+าใช"จ+าย
โครงการพัฒนา
และผลิต
กำลังคนเพื่อ
รองรับ 

  5 
โครงการ 

19,000,000                           
 

  

 
ประเทศไทย 
4.0 cluster 
digital and 
robotics 

  
  

                          
 

  

1. จ2างที่ปรึกษา
โครงการพัฒนา

P 1 
โครงการ 

3,500,000           บ 
 

บ 
 

  บ     สด.   
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายจ+าย อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ดับ ป�  2562 ป�  2563 

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หลักสูตรและ
เนื้อหา 
วิทยาการ
หุ&นยนต'ฮิวแมน
นอยด'เพื่อ
อุตสาหกรรม
บริการและ
การศึกษาด2วย
เทคโนโลยีแบบ 
mix reality 

A 
  

          ระยะ
ที่ 1 

 
ระยะ
ที่ 2 

  
ระยะ
ที่ 3 

    
 

  

2. จ2างที่ปรึกษา
โครงการในการ
พัฒนาความรู2
ระบบ AI และ 
Image 
Processing เพื่อ
แก2ปuญหาการ
ผลิต สำหรับ
อุตสาหกรรม 
SME ในคลัส
เตอร' S-Curve 

P 1 
โครงการ 

4,500,000           บ 
 

บ 
 

  บ     สด.   

A 
  

          ระยะ
ที่ 1 

 
ระยะ
ที่ 2 

  
ระยะ
ที่ 3 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายจ+าย อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ดับ ป�  2562 ป�  2563 

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. จ2างที่ปรึกษา

โครงการในการ
พัฒนาองค'
ความรู2 เพื่อสร2าง
หุ&นยนต'ทำงาน
ประสานกับคน 
(Co-Robotics) 

P 1 
โครงการ 

5,000,000           บ 
 

บ 
 

  บ     สด.   

A 
  

          ระยะ
ที่ 1 

 
ระยะ
ที่ 2 

  
ระยะ
ที่ 3 

    
 

  

4. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีการ
จัดการขยะ เพื่อ
สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงใน
ยุค Green 
Smart City 

P 1 
โครงการ 

2,500,000           บ 
 

บ 
 

  บ     สด.   

A 
  

          ระยะ
ที่ 1 

 
ระยะ
ที่ 2 

  
ระยะ
ที่ 3 

    
 

  

5. จ2างที่ปรึกษา
โครงการในการ
พัฒนาสื่อการ
เรียนดิจิทัลด2วย
ระบบ VR AR 
และ MR เพื่อ
ช&วยพัฒนา

P 1 
โครงการ 

3,500,000           บ 
 

บ 
 

  บ     สด.   

A 
  

          ระยะ
ที่ 1 

 
ระยะ
ที่ 2 

  
ระยะ
ที่ 3 
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                                                                                                                                                            แผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ&นยนต'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ลำ ผลผลิต / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

 
เป5าหมาย 
(หน+วย
นับ) 

เงินรายจ+าย อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินงาน หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ดับ ป�  2562 ป�  2563 

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ทักษะวิศวกร
ซ&อมบำรุง ระบบ
ราง 

 







ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการ
ทดสอบความรู�
ดิจิทัลมาร�เก็ตติ้ง
และ Social 
Media 
Marketing 
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติผ4านระบบ
ออนไลน�  

 
การดำเนินโครงการทดสอบความรู�ดิจิทัลมาร�เก็ตติ้งและ Social Media Marketing ภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ4านระบบออนไลน� ดำเนินการจัดโครงการ ระหว4างวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ� 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห�อง learning space ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค� มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (ศูนย�เทเวศร�)  โดยมี นายเทวัน นวมเมือง  นายธฤต จันทะโสต นางสาวกมลเนตร เมธาวรายุทธ และนางสาวนัชทชา เตชทิพากร ผู�เชี่ยวชาญด�านดิจิทัลมาร�เก็ต
ติ้งและ Social Media Marketing โดยวัตถุประสงค�เพื่อส4งเสริมการเรียนและทดสอบความรู�ดิจิทัลผ4านระบบออนไลน� เพื่อทดสอบความรู�ดิจิทัลมาร�เก็ตติ้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยผ4านระบบออนไลน�และเพื่อให�บุคลากรมีความรู�ด�านดิจิทัลมาร�เก็ตติ้งเพิ่มขึ้น 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

2.โครงการ
ฝUกอบรมและ
ทดสอบความรู�
ทักษะหุ4นยนต� 
คลัสเตอร�แขนกล 
ภาคปฏิบัติ ณ 
ห�องปฏิบัติการ
ดิจิทัลและ
หุ4นยนต� 

 
การดำเนินโครงการฝUกอบรมและทดสอบความรู�ทักษะหุ4นยนต� คลสัเตอร�แขนกล ภาคปฏิบัติ ณ ห�องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ4นยนต� ระหว4างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ� พ.ศ.
2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ4นยนต� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนายจติกร ผงชานัน นางสาวอภิชญา ไฝทาคำ 
นายอรรถสิทธิ์  ไฝทาคำ และนายสมชาย ดอกไม�เงิน ผู�เชียวชาญด�านทักษะหุ4นยนต� คลสัเตอร�แขนกล เปWนวิทยากร โดยมีกลุ4มเปXาหมายคือผู�นักศึกษาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ภาคอุตสาหกรรม ผู�ประกอบการธุรกิจ และประชาชนที่มีความสนใจ ด�านหุ4นยนต� คลัสเตอร�แขนกล จำนวน 50 คน โดยเนื้อหาในการฝUกอบรม
ประกอบด�วย การใช�งานบอร�ดสมองกลฝYงตัว การเขียนโปรแกรมภาษาซีและการสั่งงาน การเขียนโปรแกรมภาคอินพุต การเขียนโปรแกรมภาคเอาส�พัสต การทำงานของ
เซอร�โวมอเตอร� การเขียนโปรแกรมภาษาซีและการสั่งงานเซอร�โวมอเตอร� การเขยีนโปรแกรมควบคุมเซอร�โวการควบคุมองศา การเขียนโปรแกรมสั่งงานเซอร�โวกับแมค
คานิคแขนกล การเขยีนโปรแกรมสั่งงานแขนกลทำภารกิจ การเขียนโปรแกรมสั่งงานแขนกลและลูปคำสั่ง การเขียนโปรแกรมสั่งงานแขนกลตามโจทย�การอบรมต4าง ๆ 

  



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

3.โครงการ
พัฒนาหุ4นยนต�
บริการสำหรับ
การเรียนการ
สอน (Teacher 
Assistant 
Robot) 

 
 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ4นยนต� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝUกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู�ด�านหุ4นยนต�บริการสำหรับการเรียนการสอน 
เมื่อวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลส (นนทบุรี) 
 
 

 
 

 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

4.โครงการสร�าง
นวัตกรรม
หุ4นยนต�บริการ
ส4งเสริมการ
ท4องเที่ยว 

 
 
โครงการฝUกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู�ด�านหุ4นยนต�บริการส4งเสริมการท4องเที่ยว โดยมีวตัถุเพื่อสร�างองค�ความรู�ใหม4ด�านเทคโนโลยีหุ4นยนต�บริการส4งเสริมการท4องเที่ยว 
พัฒนากำลังคนให�เกิดศักยภาพตอบสนองความต�องการตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเปWนการต4อยอดเชิงพาณิชย�และเปWนการส4งเสริมและสนับสนุนให�เกิดนวัตกรรมใหม4 มีหัวข�อ
การอบรม อาทิ การพัฒนาองค�ความรู�ด�านการสร�างนวัตกรรมหุ4นยนต�บริการส4งเสริมการท4องเที่ยว การพัฒนาเทคโนโลยีการสร�างนวัตกรรมหุ4นยนต�บริการส4งเสริมการ
ท4องเที่ยว สู4เชิงพาณิชย� โดยได�รับเกียรตจิากวิทยากรผู�เชี่ยวชาญอย4างคุณเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการผู�จัดการ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส� จำกัด ทั้งนี้การอบรม
ดังกล4าวจัดขึ้น ระหว4างวันที่ 30 – 31กรกฎาคม และ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลส (นนทบุรี) 
 
 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

5.โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องคืนบรรจุ
ภัณฑ�อัตโนมัติ 
(Reverse 
Vending 
Machine, RVM) 
เพื่อเมือง
อัจฉริยะ 

 

 
 
  การจัดฝUกอบรมทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ�อตัโนมัติ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน โดยแบ4งการอบรมออกเปWน 2 รุ4น ได�แก4 รุ4นที่ 1 ระหว4างวันที่ 
26-27 สิงหาคม 2562 และรุ4นที่ 2 ระหว4างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล4า บี (Bella B Hotel) ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี
ผู�เข�าร4วมจำนวนทั้งหมด 105 คน 
 
 
 
 
 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

6.โครงการ
พัฒนาดิจิทัล
คอนเท็นและ
กระบวนการ
ต�นแบบการรี
ไซเคิลขยะจาก
ดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
 
โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็น และกระบวนการต�นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อถ4ายทอดองค�ความรู�ด�านกระบวนการรีไซเคลิขยะอิเล็กทรอนิกส� 
(Recycling Technology for E-Waste) สำหรับการต4อยอดเปWนธุรกิจจากโมเดลต�นแบบจำลองการรไีซเคิลขยะจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได�รับเกียรติจากวิทยากร
ผู�ทรงคุณวุฒิ ดร.กนกวรรณ โกมลวีระเกตุ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข�อ ระบบการจัดการขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี 
และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง และ ดร.ธีรวุฒิ ตันนุกิจ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต4อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร4 บรรยายในหัวข�อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี ที่ก4อให�เกิด Circular Economy โดยมีนักศึกษาและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เข�าร4วมอบรม จำนวน 100 คน ณ 
โรงแรม เบลล4า บี จังหวัดนนทบุร ี
 
 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

7.โครงการ
พัฒนาระบบ
ออนไลน�และ
ฐานข�อมูล
หุ4นยนต�ด�วย 
Patent 
mapping 

 

 
วันที่ 2 กันยายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท� รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปWนประธานเปtดโครงการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น “การพัฒนาระบบออนไลน�และฐานข�อมูลหุ4นยนต�ด�วย Patent Mapping” จัดโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ4นยนต� มทร.พระนคร เพื่อส4งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพด�านหุ4นยนต�บริการ รวมถึงส4งเสริมการพัฒนาระบบออนไลน�และพัฒนาฐานข�อมลู ด�านหุ4นยนต�ด�วยแผนที่สิทธิบัตร (patent mapping)  โดยเนื้อหาการอบรม 
ประกอบด�วย การเขียนโปรแกรมสืบค�นและวิเคราะห�ข�อมูลสิทธิบัตร การทำเว็บไซต� กระบวนการค�นหาความรู� (data mining)  การเขียนโปรแกรมและการออกแบบ
พัฒนาระบบออนไลน� ด�านฐานข�อมูลหุ4นยนต�ด�วยแผนที่สิทธิบัตร โดยวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล จากสถาบันทรัพย�สินทางปYญญาแห4งจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลยั และคุณพร�อมเลิศ หล4อวิจิตร จากบริษัท ทูเฟลโลส� เน็ตเวิร�ค   แอนด�ดีไซน� จำกัด ทั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เข�าร4วมอบรมจำนวน 
150  คน  ระหว4างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562  ณ ศูนย�พัฒนาทุนมนุษย� มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
 
 

 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

8.โครงการ
พัฒนาองค�
ความรู�ด�าน
โรงงานอัจฉริยะ 
4.0 (Smart 
factory) 

 
 
โครงการพัฒนาองค�ความรู�ด�านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 เพื่อส4งเสริมและพัฒนาทักษะความรู�ด�านการจำลองโรงงานต�นแบบ ระบบเสมือนจริงของโรงงานต�นแบบ ด�วย
เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ต ออฟ ธิงส� (Internet of Things) ระหว4างวันที่ 3 – 6 กันยายนนี้ โดยมี ดร.ปรญิญ� บุญกนิษฐ� รองอธิการบดีฝzายนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปWน
ประธานในพิธีเปtด นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC การเขยีนโปรแกรมเบื้องต�น ซึ่งได�รับเกยีรติจาก คุณอภสิิทธิ์ แสนรักสงบ อาจารย�
พิเศษจากสถาบันพัฒนาฝ|มือแรงงานชลบุรี และยังร4วมแลกเปลี่ยนความรู�ด�านการเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC แบบ IOT กับ คุณธนวัฒน� บุญพร จากบริษัท ไทยแอด
วานซ�เซ็นเตอร� จำกัด มาร4วมเปWนวิทยากร ณ โรงแรม เบลล4า บี (นนทบุรี) 
 
 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

9.โครงการ
พัฒนาต4อยอด
เว็บไซต� 
scurvehub 
สำหรับ
ตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ 

 

 
 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ4นยนต� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาฐานข�อมูลเว็บไซต�ขนาดใหญ4สำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (First 
S-Curve และ New S-Curve) เมื่อวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม SC Park กรุงเทพฯ 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

10.โครงการ
พัฒนาเครือข4าย
การถ4ายทอดองค�
ความรู�เทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัลและ
หุ4นยนต�ผ4านเวที
การเผยแพร4
ไอเดียเพื่อจุด
ประกายพลังแก4
ผู�ฟYง (RMUTP 
TED talk และ 
digital 
Channel) 

 
 
โครงการพัฒนาเครือข4ายการถ4ายทอดองค�ความรู�เทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัลและหุ4นยนต�ผ4านเวทีการเผยแพร4ไอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก4ผู�ฟYง (RMUTP TED talk และ 
Digital channel) ดำเนินการจัดงาน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน รวมจำนวน 24 เนื้อหา โดยเน�นกลุ4ม Startup ธุรกิจดิจิทัลและหุ4นยนต� ที่เกี่ยวข�องกับอุตสาหกรรมศักยภาพ 
และต�องมีจำนวนผู�เข�าร4วมรับฟYงที่เวทีรวม ไม4น�อยกว4า 200 คน และรับชมการถ4ายทอดองค�ความรู� ผ4านทาง Digital Channel live ครัง้ละไม4น�อยกว4า 200 คน และ
จำนวนผู�เข�าชมผ4าน Website จำนวน 2,000 คน User (Visitor) โดยจัดขึ้นในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

 

11.โครงการ
ฝUกอบรมการ
วิเคราะห� 
Bigdata ด�าน
ดิจิทัลมาร�เก็ตติ้
งออนไลน� 
(Digital 
marketing) 

 
โครงการฝUกอบรมการวิเคราะห� Bigdata ด�านดิจิทัลมาร�เกต็ติ้งออนไลน� (Digital Marketing) จัดขึ้นวันที่ 19 และ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย�พัฒนาทุนมนุษย� 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

12.โครงการ
พัฒนาดิจิทัล
คอนเทนต�
สำหรับหลักสูตร
ฝUกอบรมด�าน
หุ4นยนต�ด�วย
เทคโนโลยี 
Augmented 
reality 

 
โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต�สำหรับหลักสูตรฝUกอบรมด�านหุ4นยนต�ด�วยเทคโนโลยี Augmented reality โดยมีวัตถุเพื่อพัฒนาคอนเทนต�หลักสูตรฝUกอบรมด�วย
เทคโนโลยี Augmented reality ส4งเสริมการสร�างหุ4นยนต�การเรยีนรู�เกี่ยวกับหุ4นยนต� และยังเปWนการเผยแพร4ความรู�ในการเรียนการสอนด�านหุ4นยนต�และการทำงานใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด�วยเทคโนโลยี Augmented reality มีหัวข�อการอบรม อาทิ อุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมหุ4นยนต� , การใช� Unity สร�างงาน AR , 
Workshop เกี่ยวกับ AR อีกทั้งเปWนการอบรมให�กับกลุ4มนักศึกษาและบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมจำนวน 150 คน โดยรับเกียรติจากท4านวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ  
ดร.พงษ�ชัย นิลาส ผู�เชี่ยวชาญด�านระบบครอบคลุมทางด�านหุ4นยนต�  วิทยากรจากสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ4นยนต�และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้การอบรมดังกล4าวจัด
ขึ้นในวันที่ 10-12 กันยายน  2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

13.โครงการ
พัฒนาห�องเรียน
เสมือนจริง (VR) 
สำหรับ
อุตสาหกรรม
สภาพแวดล�อม
อันตราย 
(Hazardous 
working 
environments) 

 
โครงการพัฒนาห�องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล�อมอันตราย (Hazardous working environments) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู�ใหม4ในยุค
ดิจิทัล การฝUกทักษะการทำงาน การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการทำงานในอุตสาหกรรมสภาพแวดล�อมอันตรายจำลองในโลกเสมือน และแนวคิดการเปWน Startup 
ด�านโปรแกรมคอมพิวเตอร� เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) ในอุตสาหกรรมสภาพแวดล�อมอันตราย อีกทั้งเปWนการอบรมให�กับกลุ4มนักศึกษาและบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม
จำนวน ๑๐๐ คน มีหัวข�ออบรมอาทิ อุตสาหกรรม S-Curve และสภาพแวดล�อมอันตราย , พื้นฐานการหนีไฟและดับเพลิง , Workshop การพัฒนาห�องเรียนเสมือนจริง 
(VR)  โดยรับเกียรตจิากวิทยากรผู�เชี่ยวชาญอย4าง คุณยศกร กุหลาบทิพย� ผู�เชี่ยวชาญด�านการใช�อุปกรณ�เครื่องดับเพลิงจาก บริษัท ไจแอนท� ซิสเต็มดีไซน� จำกดั และ
วิทยากรจากบริษัท อินฟtนิตี้ จำกดั ทั้งนี้การอบรมดังกล4าวจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน  2562 ณ  สำนักบริการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

14.โครงการ
พัฒนาองค�
ความรู�และอบรม
พัฒนาบุคลากร
ทางด�านดิจิทัล
และหุ4นยนต� 

 

 
โครงการพัฒนาองค�ความรู�และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด�านดิจิทัลและหุ4นยนต� จัดขึ้นในวันที่ 14, 16, 20 และ 22 สิงหาคม 2562  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร� 
ห�อง 506 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� วข. บางเขน กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 – 16.30 น.  
 
 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

15.โครงการ
ศึกษาพัฒนา
ความรู�ในการใช�
เทคโนโลยีการ
นำเสนอด�วย 3D 
hologram 

  
โครงการศึกษาพัฒนาองค�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีการนำเสนอด�วย ๓D Hologram โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อฝUกอบรมเทคโนโลยดีิจิทัลคอนเทนต�หลักสูตรฝUกอบรมการใช�
เทคโนโลยีการนำเสนอด�วย ๓D hologram เพื่อส4งเสรมิการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งเปWนการอบรมให�กับกลุ4มนักศึกษาและบุคลากรของภาคอตุสาหกรรม
จำนวน ๕๐ คน มีหัวข�ออบรมอาทิ เทคโนโลยี hologram , การสร�าง APP hologram ด�วย Android , Workshop การสร�าง Hologram ขนาดใหญ4 โดยรับเกียรติจาก
วิทยากรผู�เชี่ยวชาญอย4าง ดร.ก�องเกียรติ หิรัญเกิด ผู�เชี่ยวชาญจากสมาคมอีเลิร�นนิง แห4งประเทศไทย และ ดร.อติเทพ แจ�ดนาลาว อาจารย�ประจำหลักสูตร จาก
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทั้งนี้การอบรมดังกล4าวจัดขึ้นในวันที่ 13 กนัยายน  2562 ณ  สำนักบริการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 



โครงการ ผลการดำเนินงาน 

16.โครงการ
พัฒนาระบบ VR 
เพื่อใช�ในการ
คัดเลือกพนักงาน 
(VR and 
recruitment: a 
real 
experience) ใน
วิชาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมยุค 
4.0 

 
โครงการพัฒนาระบบ VR เพื่อใช�ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment: a real experience) ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0 โดยมีวัตถเุพื่อเผยแพร4
ความรู�การพัฒนาระบบ VR เพื่อใช�ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment: a real experience) ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0  อีกทั้งเปWนการ
อบรมให�กับกลุ4มนักศึกษาและบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมจำนวน 100 คน มีหัวข�ออบรมอาทิ อุตสาหกรรม S-Curve การสรรหาคัดเลือกพนักงาน , การสร�าง VR 
(Unity Engine) Simulation (1) , Workshop การสร�าง VR สัมภาษณ�การคดัเลือกพนักงาน  โดยรบัเกียรติจากวิทยากรผู�เชี่ยวชาญอย4าง ดร.อุษณีย� แสงโชติ 
ผู�เชี่ยวชาญด�านการสร�างต�นแบบวัดความสำเรจ็ของงานบริหารบุคคล และวิทยากรจากบริษัท อินฟtนิตี้ จำกัด ทั้งนี้การอบรมดังกล4าวจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน  2562 
ณ  โรงแรม Maruay Garden Hotel 
 

 
 




