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ค าน า 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม 
(1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ
ขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและตาม
มาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการ ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสามเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผน 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาและบริหาร
จัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) และบริบทภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)    

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ      

ในบริบทข้างต้น และบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์  และวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์           
คณะศิลปศาสตร์ ไดก้ าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่บูรณาการกับดัชนีชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส านักงาน ก.พ.ร. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของ สมศ. รวมทั้งดัชนีชี้วัดความส าเร็จระดับผู้บริหาร  ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณเงินรายได้) ได้แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เพ่ือให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะศิลปศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ
ศิลปศาสตร์  จนส าเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
คณะจะร่วมมือร่วมใจและด าเนินการตามแผนเพ่ือผลักดัน ขับเคลื่อน ให้โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ในแผนประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ตามที่
ก าหนดไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน า   
- 1.1 หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 
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- 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 17 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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   - 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 20 
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   - 2.7 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 25 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  28 

    - 3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปะศาสตร์ 
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30 

- 3.3 ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์กับ 19 เป้าประสงค์ 44 

    - 3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

          ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

46 

    - 3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียด

ของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละ

ปีงบประมาณส่วนราชการ ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรค

สาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตาม

แผนต่อไป 

ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณต่อไป 

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เบื้องต้น (Pre-Ceiling) โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับใช้ในการด าเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดแนวทางการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร 

(Total Quality Management) ด้วยบริหารมหาวิทยาลัย RMUTP TQM = (Balanced scorecard × Quality 

Trilogy × Kano Model) × PDSA เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และให้ทุกหน่วยงานในสังกัด

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) บริบทต่างๆ ภายใต้การบริหารงานของ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 

15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) ที่ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์ และก าหนดการวัดผลส าเร็จเชิง

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 39 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาให้

ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป รวมถึงการจัดท างบประมาณเงิน

รายได้ โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

จากนั้นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแผนในการด าเนินงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการ

จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพระดับสากล 

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา น าไปสู่การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างอาชีพอย่างมีคุณภาพ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหาร

จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ ในบริบท

ข้างต้น และบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ และวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ ได้

ก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่บูรณาการกับดัชนีชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร. ตัวบ่งชี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. รวมทั้งดัชนี

ชี้วัดความส าเร็จระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณเงิน

รายได้) ได้แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานจะต้อง

ด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

คณะศิลปศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการบริหารงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์   จน

ส าเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดคณะจะร่วมมือร่วมใจและ

ด าเนินการตามแผนเพ่ือผลักดัน ขับเคลื่อน ให้โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนประสบความส าเร็จ

บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับน าไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของการด าเนินงานรายปี และบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง

ชัดเจนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ตาม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์ โดยในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 39 ดัชนีชี้วัด 

ดังนั้น การน าแผน (Plan) พัฒนาสู่การปฏิบัติ (Do) ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการปฏิบัติตามแผน ทั้งในด้าน 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ การติดตามการรายงานผล (Check) ในแต่ละส่วน ซึ่งครอบคลุมระบบงานทั้งหมด 

สามารถตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานได้ตามรอบเวลาของงานแต่ละประเภทให้เหมาะสม (Action) สามารถ

ประเมินผลงานหรือเปรียบเทียบผลว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และตัดสินใจในการพัฒนาระบบการท างาน

ให้เป็นมาตรฐาน ตามหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของงานที่มีรอบเวลาแตกต่างกันไป (Continuous 

Improvement) เพ่ือพัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและเพ่ือพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ได้เสนอต่อ

ส านักงบประมาณในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 39 ดัชนีชี้วัด มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงการ กิจกรรม 

ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย และก าหนดให้การบริหารจัดการดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดัชนีชี้วัดความส าเร็จจ าแนกเป็น  

1. ดัชนีชี้วัดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 39 ดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จ านวน 10 ดัชนีชี้วัด 
 1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล 
 1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 
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 1.3.1.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษา    
                                 หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ 
 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
           แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

    1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตท่ีมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
    1.4.1.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
  จ านวน 6 ดัชนีชี้วัด 

 2.1.1.1 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
    ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัย 
 2.1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนนการวิจัย 
 2.3.1.1 จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ 
    ในระยะ 1 ปี 
 2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร  
                                 อนุสิทธิบัตร 
 2.3.2.1 จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด 
  3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน 

  เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
 3.1.1.2 ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการท่ีมีการด าเนินงาน

  ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 3.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน 

     บริการวิชาการ 
 3.3.1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

          ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 3.4.1.1 จ านวนโครงการบริการสังคม 
 3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม 
 3.5.1.1 จ านวนบุคคลที่เข้ารับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
จ านวน 3 ดัชนีชี้วัด 

 4.1.1.1 จ านวนโครงการบูรณาด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม  
  ชุมชน องค์กร 
 4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เผยแพร่
  บนสื่อเทคโนโลยี 
 4.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ Green University 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ จ านวน 13 ดัชนีชี้วัด 

 5.1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 5.1.1.2 ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

              พระนคร     
 5.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
                                 ตามแบบจ าลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน 
 5.3.1.1 ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.3.1.2 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการพัฒนา 
     มหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 
 5.3.1.3 ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย 
 5.3.1.4 ร้อยละความส าเร็จของการเตรียม ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
  ของรัฐ 
 5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
  รูปธรรม 
 5.3.2.1 ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 5.3.2.1 (1) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 5.3.2.1 (2) ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันรายการงบลงทุน 
 5.3.2.2  ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
   5.4.1.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้อง 

                                 กับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy 
 5.5.1.1 ร้อยละรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 

 
 
 



6 
 

2. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 47 ดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย 

 1. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 9 ดัชนีชี้วัด 
     1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
     1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
     1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
     1.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
     1.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
     1.7 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
     1.8 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    

    2. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 ดัชนีชี้วัด 
      2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงตามสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
      2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
      2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
      2.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
      2.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
      2.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
      2.7 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
      2.8 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     

    3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จ านวน 5 ดัชนีชี้วัด 
      3.1 จ านวนโครงการ 
      3.2 จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน 
      3.3 จ านวนโครงการวิจัย 
      3.4 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      3.5 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                       

    4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ดัชนีชี้วัด 
      4.1 จ านวนโครงการ 
      4.2 จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน 
      4.3 จ านวนโครงการวิจัย 
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      4.4 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      4.5 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 5. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จ านวน 5 ดัชนีชี้วัด    
    5.1 จ านวนโครงการ 
    5.2 จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน 
    5.3 จ านวนโครงการวิจัย 
    5.4 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     5.5 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         

 6. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด 
    6.1 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
    6.3 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 
    6.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
    6.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
    6.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    6.7 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                              

    7. ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด                                                
      6.1 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    6.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
    6.5 ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    6.6 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     6.7 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญ 
ที่ช่วยให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์    
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สัมพันธ์กับระบบงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาประเทศ จากการประชุมการมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจ ากัดกรอบเวลา 1 ปี  
ตามปีงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล และให้หน่วยงานกลาง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ติดตาม
และรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่ อไป และตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐจัดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งให้จัดท า
รายละเอียดวงเงิน และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริหารเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน 19 
เป้าประสงค์ และการวัดผลส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือ
กับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติมความรู้
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตามความสนใจและถนัด เสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มีนักเรียนที่มีศักยภาพสูง และมีผลการเรียนดี  
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น หานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการดูแล 
อย่างเหมาะสมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท างาน      
ได้ทันท ี
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เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา  

   (การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์ผู้สอนมี
ทักษะวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียน
การสอน) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
  1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล  
  2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  4) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  5) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็ง 
  ทางวิชาการ  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
                       สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

เปา้ประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล        
                       (คุณภาพ หรือ ผู้เรียนประทับใจผู้สอนที่มีทักษะสูงและกระบวนการ 
   เรียนรู้ แนะน าผู้อ่ืนเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้ประโยชน์ในสิ่ง 
   ที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่มีหรือมีน้อยกว่า) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงาน(นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ 

ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของ
สังคม  

   (ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิตสะอาดตั้งมั่น
ว่องไวในการเรียนรู้และการท างาน) 
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การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
 1) ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

 2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพ 
อิสระภายใน 1 ปี 

 3) จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไปสู่
ระดับชาติและนานาชาติ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น มีการวิจัยแบบบูรณาการและการท างานเป็นทีม มีนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยที่น าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น ต่อ
ยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี ผลิตหนังสือ ต ารา ส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาองค์ประกอบการวิจัย พัฒนานักวิจัย พัฒนาสิ่ง  
   อ านวยความสะดวกและพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับ 

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

  2) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกทั้งท่ีเป็น 

หัวหน้าโครงการและเป็นผู้วิจัยร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการท างานวิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ   
                        วิจัย ทันสมัย และสะดวกในการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
  1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ 

สนับสนุนการวิจัย 
  2) ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  
   (คุณภาพ หรือ ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม 
                       และนักวิจัยมีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและ 
                       นวัตกรรมต่อเนื่อง) 
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การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
 1) จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการ 

วิชาการในระยะ 1 ปี 
   2) จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

   3) จ านวนงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์ กรภายนอกพัฒนา และ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการที่เอ้ือต่อการแข่งขัน และมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ มีการเผยแพร่งานบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มหาวิทยาลัยส่งเสริมการ
บริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านการบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agenda และ 
Area ตามแผนงบประมาณของภาครัฐ ไปสู่การสร้างอุทยานเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดไปสู่สังคมที่
สมบูรณ์แบบมากขึ้น สามารถบริการวิชาการเพ่ือการแก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเป็น
โครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่การสร้างรายได้ ซึ่งสนับสนุนให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
และส าคัญที่สุดคือ ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร 
   ภายนอก  
   (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องและมีความพร้อมในการ 
   บริการวิชาการและบริการสังคม) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ  

ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

 2) ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการ 

ด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ 
  แข่งขัน  
  (ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค์ความรู้ใหม่และทันสมัยรองรับการบริการ 
                       วิชาการมากข้ึนและระบบบริการวิชาการมีความคล่องตัว) 
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การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
 1) ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ด้านบริการวิชาการ 

  2) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ   

เป้าประสงค์ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและ 
   สังคมของประเทศ  
   (คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค์ความรู้ที่ดี มีหลักสูตรใหม่รองรับ 
                       การบริการวิชาการและบริการสังคม) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 

   2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

   3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถ 
                       พัฒนาและน าไปบริการวิชาการแก่สังคม  

เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
  (ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการวิชาการและบริการสังคม 
                       มีการรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพหรือการพัฒนาอาชีพใหม่) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
  1) จ านวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

  2) จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม 

 

เป้าประสงค์ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนา 
   อาชีพ  
   (ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายได้จากการบริการสังคม ที่เข้มแข็ง) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
   2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนามาตรฐานด้านบริการวิชาการ    
   3) จ านวนสิ่งประดิษฐ์จากการปฏิบัติทักษะสูงส่งเสริมแรงบันดาลใจในการ 

พัฒนาอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
มีกลไก การอนุรักษ์และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป   

ของประเทศ สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมาก
ขึ้น มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมชุมชนมากขึ้น มีการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ย วชาญ
ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์
พลังงานภายในมหาวิทยาลัย การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3R (Reduce Reuse Recycle) 

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  

  (คุณภาพ หรือองค์ความรู้ได้รับความสนใจมากข้ึนจากสังคม/ชุมชน)  
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

  1) จ านวนโครงการบูรณาด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับ 

สังคม/ชุมชน 

2) จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 
เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
   (ประสิทธิผล หรือ ผลด าเนินงานได้รับการสนับสนุนก่อให้เกิดโครงการ 
                       พัฒนาต่อยอดร่วมกับสังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) ระดับความส าเร็จของโครงการ Green University 

  2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
   3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงการร่วมกับชุมชน/สังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูป
มหาวิทยาลัยเป็น Digital University ภายใต้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ การพัฒนาจิต
สาธารณะและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
    1) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ   
    2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

  เป้าประสงค์ที่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  
    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทันสมัย 
                               พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

บูรณาการตามพันธกิจ 

    2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

  เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมี 
    ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

  (ประสิทธิภาพ หรือ การท างานทั่วทั้งองค์กรเป็นระบบ P-D-C-A  
                        และระบบการประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
  1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการ 

พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12  
  3) ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย   
  4) ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ 
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   5) จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจรงิของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม 

   6) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของส านักงบประมาณ 
   7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

 เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  

(คุณภาพ หรือ บุคลากรพึงพอใจ ปลอดภัยในการท างาน มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
ผู้รับบริการประทับใจ หน่วยงานภายนอกพึงพอใจ) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy 
  2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้าน Digital Economy 

  เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
      (ประสิทธิผล หรือ ผลงานทั้งองค์กรได้รับการรับรองเป็นหน่วยงาน 
                               ตัวอย่าง ระบบสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้มแข็ง) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
     1) ร้อยละรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 
        2) ระดับขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ 
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1.2 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากทุกหน่วยงาน  

เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอ

มหาวิทยาลัยฯ 

บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของหน่วยงานลงระบบ BPM 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (งบประมาณรายจ่าย) 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหาวิทยาลัย 

ก าหนดกรอบและทิศทางในการด าเนินงาน           

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (เงินรายได้)

งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

A 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดแนวทางปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

1.3.2  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงบประมาณ และรัฐบาล  

1.3.3  การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) และ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

1.3.3  มหาวิทยาลัยมีระบบการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นส าหรับ

พัฒนามนุษย์ พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ให้เป็นไปตามเป้าหมายในด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

1.3.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

และต่อประเทศชาติ 

1.3.5  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นพ้ืนฐานในการ

พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในการจัดท างบประมาณในปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2  

บริบทที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการวางรากฐานและ
พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
การก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ส าหรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย
ทุกภาคส่วน น าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน รวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ในอนาคต 

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ STEM: Science, Technology, engineering, mathematics เป็นพื้นฐาน
ในการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technoprenuer) ที่เพ่ิมมากขึ้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาประเทศจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1.5 และยุทธศาสตร์ที       
2.1.6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บน

พ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ

ประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ

เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน

มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ

ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น

ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ

อนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้

ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 

ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเลื่อมล้ าของ

คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก

ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสับรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น

คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ

ถนัดของตนเอง 
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ

กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักความสมดุลและยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 

จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายรวมการพัฒนา 6 ประเด็น ได้แก่  

(1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์  

(2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  

(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม

ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ  

(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีแนวทางท่ีส าคัญประกอบด้วย 

2.2.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์   

2.2.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

2.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของ

ประชาชน 
2.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ 
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2.2.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
2.2.7 ผลักดันให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

2.3 นโยบายของรัฐบาล 
นายกรัฐมนตรีได้อ่านค าแถลงนโยบายของรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีสาระส าคัญในรายละเอียดนโยบายการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

2) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ   

3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
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9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือแก้ไข  

     เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรน า
เพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับ
ความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีนโยบายในการด าเนินงานตามภารกิจ คือ การวางรากฐาน
ประเทศสู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของ
กระทรวง 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้ 
  1) การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
  2) การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based 
Economy) โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณา
การงานวิจัย 3 ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) 
  3) การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) 
โดยจะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 
  4) การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting)  

 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้ก าหนดกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1) การผลิตก าลังคนด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน            
         ของประเทศ 
  2) การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
  3) การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 
  4) การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท าขึ้นให้
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 -  2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ    (พ.ศ. 2558 -  
2564) แผนแม่บทระดับชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาลได้อย่าง
ต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่ งคง
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่  

2.5.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการต่างประเทศ 
2.5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2.5.4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการ 

เติบโตจากภายใน 
2.5.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
2.5.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
2.5.7 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้อง

กับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2.3 และรายการที่ 2.2.7 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

2.5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนงานบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการ
ผลิตสาขายุทธศาสตร์ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซ่ึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน น า
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพ่ืออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ การ
บริหารจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2.5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความมั่นคงในชีวิต และมีครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม โดย
เตรียมความพร้อมครอบครัวก่อนมีบุตร ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ เพ่ิม
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบ
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การศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ป้องกันปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็กในวัยเรียน 
ส่งเสริมเด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและทักษะการทางาน มีภูมิคุ้มกัน พร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
และเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจน
ส่งเสริมการมีงานทาในผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงในชีวิต  

2.5.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

        แผนงานพื้นฐานผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เพ่ิมกลไก การอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์
พลังงานภายในมหาวิทยาลัย การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3R (Reduce Reuse Recycle) สร้างองค์ความรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ มีการจัดกิจกรรมชุมชน
มากขึ้น และพัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้าง
จิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  

2.5.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
        แผนงานพื้นฐานผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University ภายใต้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

2.5.7 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง

ชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานของรัฐ เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ เงินส ารอง เงินสมบท และเงินชดเชยของ
ข้าราชการ เงินสมทบของลูกจ้างประจ า รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และข้อก าหนดตามกฎหมายของบุคลากร
ภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการด าเนิน
ภารกิจภาครัฐ ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล  

2.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
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 2.6.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
2.6.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
 2.6.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 2.6.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 2.6.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.6.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนการศึกษาชาติมุ่งหมายให้เกิดผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetic) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion)  

การพัฒนาการศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จไปสู่การศึกษา 4.0 หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างนวัตกรรมด้านสังคม การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาประเทศให้มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 

 

2.7 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
   การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ 
   2.7.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  
   2.7.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
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จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1.  สาขาและหลักสูตรวิชาของคณะสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและ มหาวิทยาลัยฯ 
รวมทั้งเป็นที่สนใจและต้องการของนักศึกษา
ต่างชาติ 

1.  คณะมีพ้ืนที่จ ากัดไม่สามารถขยายได้ 
อาคารสถานที่ไม่เชื่อมต่อกันขาด ความ
สะดวกในการติดต่อและท างาน 

2. ความพร้อมของคณะในการจัดการเรียน
การสอนด้านทักษะการใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้ง
ผ ลิ ต บัณ ฑิ ต ไ ด้ ต า มคว าม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง
ผู้ประกอบการ 

2.  ห้องปฏิบัติและสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการ
สอนยังขาดความพร้อมไม่ทันสมัย และมี
จ านวนจ ากัด 

3.โครงสร้างการบริหารและระบบการ
บริหารงานที่ดีของคณะ  

3.  บุคลากรสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ 

 
4.  บุคลากรของคณะมีความรู้ความสามารถ
ตามสาขาวิชาที่หลากหลายและมี
ประสบการณ์ในการสอน 

4. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ 

 

5.  สถานที่ตั้งของคณะอยู่กลางเมือง การ
คมนาคมสะดวกใกล้หน่วยงานราชการส าคัญ
และแหล่งศิลปวัฒนธรรม 

5.  ผลงานวิจัยของคณะมีน้อย 

 

 6.  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการยังมีน้อย 

 

 7.  การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
คณะยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึงและมีความล่าช้า 

 

 8.  มหาวิทยาลัยเน้นด้านเทคโนโลยีมากกว่า
สังคมศาสตร์ ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมขององค์กร 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1.  นโยบายประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับ
การศึกษานานาชาติ 

 

1. คณะตั้งอยู่ใกล้พ้ืนที่การชุมนุมทางการเมือง 
และมีการจราจรติดขัด 

2.  องค์กร/สถาบันต่างประเทศด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาชุมชน 

 

2.  สาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะมีการแข่งขัน
ทางการตลาดสูง และมีสถานศึกษาหลายแห่ง
ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาท่ีคล้ายคลึง
กัน 
 

3.  ผู้ประกอบการธุรกิจให้ความร่วมมือ
โครงการสหกิจศึกษาของคณะ 

 

3.  งบประมาณที่มหาวิยาลัยฯ จัดสรรให้คณะ
มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับคณะที่เน้นการ
เรียนการสอนเก่ียวกับเทคโนโลยี 
 

4.   สมาคมศิษย์ เก่าให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของคณะ 

4.  คณะไม่สามารถขยายหรือสร้างอาคารที่มี
สูงเหมือนอาคารทั่วไปได้เพราะตั้งอยู่ในเขต
พระราชฐาน 

 
 5.  ชุมชนโดยรอบให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของคณะ 

5.  นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาส่วนใหญ่มี
ความรู้ความสามารถระดับปานกลาง 

 
6.  คณะมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และอยู่บนที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 

 

 

7.  แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์จากภายนอก 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใช้ระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม เพ่ือ

การพัฒนามนุษย์ตามกรอบการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามหลัก Total quality management 

(TQM) เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) เพ่ือส่งเสริมให้

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

1) การบริหารแนวนอน (Quality  assurance) หรือการบริหารจัดการกระบวนการเพ่ือวัดผล
ด้านคุณภาพ เป็นการจัดการด้านคุณภาพ (Quality) การจัดการด้านงบประมาณระบบรายรับและระบบ
รายจ่ายอย่างคุ้มค่า (Cost) ความสามารถด้านบริหารเวลาให้การท างานบรรลุผลตามแผน (Delivery)  

2) การบริหารแนวตั้ง (Quality Management) ซึ่งเป็นการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรเพ่ือสังคม และการจัดการให้มี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาองค์ความรู้       

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่

ด าเนินงานภายใต้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ที่เน้นการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานตามยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

19 เป้าประสงค์ 63 กลยุทธ์ 37 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ และได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 คณะศิลปศาสตร์  เป็นคณะชั้นน าของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ผสานการบริการที่ประทับใจ ใช้
ภาษาเป็นกลไกขับเคลื่อน น าเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติจริง และสัมพันธ์กับโลกในสังคมดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา  
 
ปรัชญา (Philosophy) 
 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนดี (ดีคุณธรรม ดีปัญญา ดีทักษะ) 
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ปณิธาน (Determination) 
 มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 
 พัฒนาคน พัฒนางาน ท าอย่างมืออาชีพ 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 
 ผลิตผู้น าทางปัญญาในระดับสากล 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  (Ideal Graduates) 

 บัณฑิต “ราชมงคล” (RMUTP Graduates) 
1. คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) 
2. ทักษะในการประกอบอาชีพ (Professional Skills) 
3. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Information Technology Skills) 
4. ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) 
5. วุฒิภาวะทางสังคม (Social Maturity) 
6. ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Skills) 

 
ภารกิจที่ต้องด าเนินการ  (Mission) 

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาค
บริการ และชุมชน 
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
เอกลักษณ์ (Identity) 

 1. ดีคุณธรรม   

 2. ดีปัญญา   

 3. ดีทักษะ 
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เป้าประสงค์ (Goal) 

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและภาษาที่เข้มแข็งได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านภาษา และศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 

3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร ์(พ.ศ. 2561 - 2564)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้

นักศึกษา (การพัฒนาองค์กร) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

1.1.1  ร้อยละของอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 
ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อ

การสอนดิจิทัล 
ร้อยละ 40 50 60 70 

2 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี 

คุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 20 22 24 26 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ 

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 25 25 30 30 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป้าประสงค์ 

1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ (ประสิทธิภาพ) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

1.2.1  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์นักศึกษาและผู้มารับบริการ) ในการได้รับการ

สนับสนุนให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 
ร้อยละความพึงพอใจของ 

นักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสภาวะ 

แวดล้อมในการเรียนรู้ ได้แก่ 

- ห้องสมุด  

- ศูนย์การเรียนรู้ (Learning 

center) 

- พ้ืนที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- ระบบสารสนเทศ 

- ครุภัณฑ์  

- ห้องเรียน 

- ห้องปฏิบัติการ(ที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐาน 

ทันสมัยและสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต) 

ร้อยละ 30 40 50 60 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป้าประสงค์ 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล (คุณภาพ) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีพ้ืนฐานดีและมีความสามารถสูง  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 
ผลการประเมินการบริหาร  

หลักสูตรโดยรวมขอ มหาวิทยาลัย  คะแนน 3.01 3.05 3.10 3.15 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป้าประสงค์ 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม (ประสิทธิผล) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย 

  1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 

  2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 

  3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 
จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ 

ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล 7 7 7 7 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ 

2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อโครงการวิจัยบูรณาการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 

ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ 

ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า และนักวิจัย 

ร้อยละ 10 15 20 20 

2 
จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนจากแหล่งภายนอก

มหาวิทยาลัย  

โครงการ 1 1 1 1 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป้าประสงค์ 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ (คุณภาพ) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาต่อจ านวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 

ร้อยละของการวิจัยที่น าไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือ

การบริการวิชาการในระยะ 1 ปี 

ร้อยละ 10 15 20 25 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 

3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก (การพัฒนาองค์กร) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

3.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มีผลงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 

จ านวนเครือข่ายด้านการบริการ

วิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐ ชุมชน เอกชน

ภาคอุตสาหกรรม 

เครือข่าย 2 2 3 3 

2 

ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มี

การด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้างานบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ 

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  (ประสิทธิผล) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ(สังคม) 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 จ านวนโครงการที่ให้บริการสังคม หน่วยงาน 1 1 1 1 

2 
จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม 

(นับปีการศึกษา) 
ล้านบาท 0.3 0.5 0.7 1 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้างานบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ 

3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ  (ประสิทธิผล) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

3.5.1 จ านวนบริการวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาอาชีพ (ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์

ชาติ (เป็นที่พ่ึงของสังคม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 
จ านวนบุคคลที่เข้ารับบริการ

วิชาการจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน 1 
โครงการสามารถเกิดจาก

การบูรณาการระหว่างคณะได้  

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้างานบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

(คุณภาพ) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ตามยุทธศาสตร์ชาติ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 
จ านวนโครงการบูรณาการท านุ

บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

(ตามยุทธศาสตร์ชาติ) 
โครงการ 2 2 2 2 

2 จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ และ

วัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อ

เทคโนโลยี  

ผลงาน 1 1 4 4 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 

5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนาองค์กร) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

5.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 

(ระดับบริหาร อาจารย์ พนักงานสายสนับสนุนตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 

ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
ร้อยละ 60 60 65 70 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  

เป้าประสงค์ 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (การพัฒนาองค์กร) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้รับบริการ) ในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทับ ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นมหาวิทยาลัย Digital University  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารตามแบบจ าลองการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน  

ร้อยละ 70 72 75 80 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

เป้าประสงค์ 

5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรร

มาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มารับบริการ) ในด้านการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 
จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการ

ท างานของหน่วยงานเพ่ือการแข่งขัน 
องค์

ความรู้ 
1 2 3 4 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้างาน KM  

เป้าประสงค์ 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ

กระทรวงศึกษาธิการ (คุณภาพ) 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร (ระยะ 15 ปี) 

5.4.1 สัดส่วนการได้รับงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ต่องบประมาณโดยรวมของประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติและ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

1 

จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้

ออนไลน์ระบบเปิด และผู้เข้าร่วม

อบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทักษะด้าน Digital Economy 

จ านวนผู้เข้า

รับบริการ 

(คน) 

100 500 1,000 2,000 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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3.3 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์กับ 19 เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยผู้สรา้งแรงบันดาลใจพัฒนา
ทักษะการคิดเป็นระบบปฏบิัติเป็นเลิศ 
ด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม 

เอ
กล

ักษ
ณ์

 

สร้างแรง 
บันดาลใจ 

ทักษะ 
การคิด 

เป็นระบบ 

ปฏิบัติเป็น
เลิศด้าน

เทคโนโลยี 

เป็นที่พึ่ง 
ของสังคม 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ  
     ของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา     

มห
าว

ิทย
าล

ัยน
วัต

กร
รม

แล
ะเท

คโ
นโ

ลยี
เพ

ื่อแ
ผ่น

ดิน
 

1.2 ระบบทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็ง 
     ทางวิชาการ 

    

1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล     

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
     และเป็นที่พ่ึงของสังคม 

    

2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง     

2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง     

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัย 
     เชิงพาณิชย์ 

    

3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับ 
     องค์กรภายนอก     

3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อ 
     การแข่งขัน 

    

3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
     และสังคมของประเทศ     

3.4 พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ     

3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการ 
     พัฒนาอาชีพ     

4.1 มีกลไกท่ีปรับวิธีการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
     ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

    

4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน     

5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ 
     พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี     

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University     

5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมี     
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เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยผู้สรา้งแรงบันดาลใจพัฒนา
ทักษะการคิดเป็นระบบปฏบิัติเป็นเลิศ 
ด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม 

เอ
กล

ักษ
ณ์

 

สร้างแรง 
บันดาลใจ 

ทักษะ 
การคิด 

เป็นระบบ 

ปฏิบัติเป็น
เลิศด้าน

เทคโนโลยี 

เป็นที่พึ่ง 
ของสังคม 

     ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับ 
     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเอง 
     อย่างยั่งยืน 
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3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       
       ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (10 ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยนับ จ านวน 

 1.1  คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ 

เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในวงการ

วิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรง

บันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนา

องค์กร) 

(เน้นความสามารถด้านวิชาชีพ) 

 1.2  ระบบและทรัพยากร

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

(ประสิทธิภาพ) 

1.3 หลักสูตรและการจัดการ

ทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติ

และสากล (คุณภาพ) 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติ

เป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย และเป็นท่ีพึ่งของ

สังคม (ประสิทธิผล) 

1. ร้อยละของอาจารย์ท่ีสอนด้วยสื่อ

การสอนดิจิทัล 

ร้อยละ 50 สวท 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 22 กบ 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 25 กบ 

4. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ร้อยละ 40 

 

สวส 

     5.  ผลการประเมินการบริหาร    

         หลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 

คะแนน 

 

3.05 

 

สวท 

6. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 20 สวท 

7. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน

เกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) 

ร้อยละ 40 สวท 

8. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้

บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 75 กพศ 

9. ร้อยละบัณฑิตท่ีมีงานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 กพศ 

10. จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับ

รางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวน

รางวัล 

20 กพศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา ( 6 ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยนับ จ านวน 

2.1  นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเน่ือง (การพัฒนาองค์กร) 

2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัด
การศึกษาทางเทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย์ (คุณภาพ) 

1. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับ

การตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัย 

ร้อยละ 20 สวพ 

2. จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากแหล่งภายนอก

มหาวิทยาลัย 

โครงการ 13 สวพ 

3. ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ

สนับสนุนนการวิจัย 

ร้อยละ 60 สวพ 

4. จ านวนของการวิจัยท่ีน าไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือ

การบริการวิชาการในระยะ 1 ปี 

ร้อยละ 15 สวพ 

5. จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ี

สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 6 สวพ 

6. จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/คน

สายวิทย์

60,000 

สังคม 

20,000 

สายวิทย์  

60,000 

สังคม 

20,000 

สวพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (7ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยนับ จ านวน 

3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือ
และบูรณาการการท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก (การพัฒนา
องค์กร) 
3.2 ระบบบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการมีประสิทธิภาพและ
เอื้อต่อการแข่งขัน  (ประสิทธิภาพ) 
3.3 การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(คุณภาพ) 
3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้
และการบริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) 
3.5 ไดร้ับการยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นท่ีพึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
(ประสิทธิผล) 

1. จ านวนเครือข่ายด้านการบรกิารวิชาการ

กับหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ ชุมชน 

เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

เครือข่าย 19 สวพ 

 

2. ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการ

ด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 สวพ 

3. ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ด้านบริการวิชาการ 

ร้อยละ 60 สวพ 

4. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการ 18 สวพ 

 5. จ านวนโครงการบริการสังคม โครงการ 19 สวพ 

6. จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม ล้านบาท 14.6 สวพ 

7. 

 

จ านวนบุคคลท่ีเข้ารับบริการวิชาการ

จากมหาวิทยาลัย 

คน ไม่น้อย

กว่า 

500 คน 

สวพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

(3 ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยนับ จ านวน 

4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป

ของประเทศ 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษา

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

1. จ านวนโครงการบูรณาด้าน

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม 

ชุมชน องค์กร 

โครงการ 25 กศว 

 

2. จ านวนผลงานด้านการ

อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา  

ศิลปะ และวัฒนธรรม ท่ี

เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 

ผลงาน 25 กศว 

3. ร้อยละความส าเร็จของ

โครงการ Green University  

ร้อยละ 80 กก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  

(13 ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยนับ จ านวน 

5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ 

เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี (การพัฒนาองค์กร) 

 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 

University 

5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัว

เอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมา 

ภิบาล 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital 

Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และ

ทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

 

1. 
 
ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

ร้อยละ 60 กบ 

2. ร้อยละความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     

ร้อยละ 70 กบ 

3. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร        
ตามแบบจ าลองการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 6 ด้าน 

ร้อยละ 72 สวส 

4. ผลประเมินการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 75 สปภ 

5 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานตามแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี 12 

ร้อยละ 75 กนผ 

6. ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 18 กนผ 

7. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

จ านวน
องค์

ความรู้ 

80 สอ 

8. จ านวนองค์ความรู้ท่ีน ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

จ านวนองค์

ความรู้ 

28 
 

ศจร 

9. ความสามารถในการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ประสิทธิภาพของ
การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 3 กนผ 

10. ความสามารถในการก่อหน้ีผูกพัน
รายการงบลงทุน (ประสิทธิภาพ
ของการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 85 กค 

 

 

 

 11. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนน 4.00 สปภ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  

(13 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

หน่วยนับ หน่วยนับ 

5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ 

เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี (การพัฒนาองค์กร) 

 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 

University 

5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัว

เอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมา 

ภิบาล 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital 

Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และ

ทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

 

12. จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ระบบเปิด และผู้เข้าร่วม
อบรมท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาทักษะด้าน Digital 
Economy 

จ านวนผู้

เข้ารับ

บริการ 

(คน) 

500 สด 

13. ร้อยละรายได้อื่นท่ีนอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ 

ร้อยละ 22 กค 
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3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  (18 ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ปฏิบัติ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก หน่วยนับ จ านวน 
1.1  คณาจารย์พัฒนา

ศักยภาพ เพื่อให้เป็นท่ี

ยอมรับในวงการวิชาชีพ

ของตน และเป็นผู้สร้าง

แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 

(การพัฒนาองค์กร) 

(เน้นความสามารถด้าน

วิชาชีพ) 

 1.2  ระบบและ

ทรัพยากรสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนมี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

(ประสิทธิภาพ) 

1.3 หลักสูตรและการ

จัดการทันสมัย มี

มาตรฐานระดับชาติและ

สากล (คุณภาพ) 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ 

ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย และ

เป็นท่ีพึ่งของสังคม 

(ประสิทธิผล) 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   

คณะ กพศ    1. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา

หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 78 

   2. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ   

      การศึกษา 

ร้อยละ 85 คณะ กพศ 

.     3. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าศึกษาต่อ 

         หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน     

         ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 

 

 

85 

 

 

คณะ กพศ 

    4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,608 คณะ สวท 

   5. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 1,510 คณะ สวท 

   6. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 5,858 คณะ สวท 

   7. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตาม มาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 90 คณะ สวท 

   8. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 

 

90 

 

คณะ สวท 

  

   9. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร 

        - งบประมาณรายได้ 

          (ไม่รวมงบลงทุน)         

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

80 

 

 

 

คณะ 

 

 

 

กนผ 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

 

ร้อยละ 

 

 

78 

 

 

คณะ 

 

 

กพศ  1. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา  

   หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 85 คณะ กพศ 

    3. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าศึกษาต่อ 

       หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 

       ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 คณะ กพศ 

    4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,912 คณะ สวท 

    5. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 2,735 คณะ สวท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก หน่วยนับ จ านวน 

1.1  คณาจารย์พัฒนา

ศักยภาพ เพื่อให้เป็นท่ี

ยอมรับในวงการวิชาชีพ

ของตน และเป็นผู้สร้าง

แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 

(การพัฒนาองค์กร) 

(เน้นความสามารถด้าน

วิชาชีพ) 

 1.2  ระบบและทรัพยากร

สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนมีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 

(ประสิทธิภาพ) 

1.3 หลักสูตรและการ

จัดการทันสมัย มี

มาตรฐานระดับชาติและ

สากล (คุณภาพ) 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ 

ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย และเป็น

ท่ีพึ่งของสังคม 

(ประสิทธิผล) 

   6. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ ร้อยละ 8,883 คณะ สวท 

   7. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม     
       มาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 90 คณะ สวท 

   8. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม    
       หลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 85 คณะ สวท 

   9. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ี   

       ได้รับจัดสรร 

       - งบประมาณรายได้    

         (ไม่รวมงบลงทุน) 

ร้อยละ 80 

 
 
*หน่วยงาน 

 
 

กนผ 
 
 
 

 

หมายเหตุ : *หนว่ยงาน หมายถงึ คณะ สถาบนั ส านกั กอง ศนูย์ ที่เก่ียวข้องกบัดชันชีีว้ดันัน้ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา  (15 ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปฏิบัติ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก หน่วยนับ จ านวน 

2.1  นักวิจัยพัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 

(การพัฒนาองค์กร) 

2.2 ระบบสนับสนุนการ

วิจัยมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัด

การศึกษาทางเทคโนโลยี

และการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

(คุณภาพ) 

 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง 
 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
    1. จ านวนโครงการ 
          - งบประมาณเงินรายได้      

 
 
 

โครงการ 

 
 
 

23 

 
 
 

*หน่วยงาน 

 

 
สวพ 

    2. จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 80 *หน่วยงาน สวพ 

    3. จ านวนโครงการวิจัย 
          - งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ 

 
23 

 
*หน่วยงาน 

 
สวพ 

    4. จ านวนโครงการท่ีแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 *หน่วยงาน สวพ 

    5. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับ     
       จัดสรร 
          - งบประมาณเงินรายได้ 

 
 

ร้อยละ 

 
 

80 

 

*หน่วยงาน 

 
 

สวพ 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    1. จ านวนโครงการ 
          - งบประมาณเงินรายได้ 

 
 

โครงการ 

 
 
 

18 

 

*หน่วยงาน 

 
 
 

สวพ 
    2. จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน    ร้อยละ 80 *หน่วยงาน สวพ 

    3. จ านวนโครงการวิจัย 
         - งบประมาณเงินรายได้ 

 

โครงการ 

 

18 *หน่วยงาน 

 

สวพ 
    4. จ านวนโครงการท่ีแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 *หน่วยงาน สวพ 

    5. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับ    
       จัดสรร 
         - งบประมาณเงินรายได้ 

 
 

ร้อยละ 

 
 

80 

 

*หน่วยงาน 

 
 

สวพ 
โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
    1. จ านวนโครงการ 
          - งบประมาณเงินรายได้ 

 
 
 

โครงการ 

 
 
 

37 

 

 
*หน่วยงาน 

 
 
 

สวพ 
    2. จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน   ร้อยละ 80 *หน่วยงาน สวพ 

    3. จ านวนโครงการวิจัย 
           - งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ 

 
37 *หน่วยงาน 

 
สวพ 

    4. จ านวนโครงการท่ีแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 *หน่วยงาน สวพ 

    5. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 
          - งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 80 

 

*หน่วยงาน 

 

สวพ 

 

หมายเหตุ : *หนว่ยงาน หมายถงึ คณะ สถาบนั ส านกั กอง ศนูย์ ที่เก่ียวข้องกบัดชันชีีว้ดันัน้ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (7 ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ปฏิบัติ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก หน่วยนับ จ านวน 

3.1 มีระบบเครือข่ายความ

ร่วมมือและบูรณาการการ

ท างานร่วมกับองค์กร

ภายนอก (การพัฒนา

องค์กร) 

3.2 ระบบบริหารจัดการด้าน

บริการวิชาการมี

ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการ

แข่งขัน  (ประสิทธิภาพ) 

3.3 การบริการวิชาการ

สามารถตอบสนองความ

ต้องการด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ(คุณภาพ) 

3.4 พัฒนารายได้จากองค์

ความรู้และการบริการ

วิชาการ  (ประสิทธิผล) 

3.5 ได้รับการยอมรับจาก

ประชาชนให้เป็นท่ีพึ่งทาง

เทคโนโลยีและการพัฒนา

อาชีพ (ประสิทธิผล) 

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ    
*หน่วยงาน 

 

สวพ  1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ  

   วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 

 

85 *หน่วยงาน สวพ 

    3. โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริม 

       ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน 

       เวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15 *หน่วยงาน สวพ 

    4. จ านวนโครงการ / กิจกรรมบริการ 

       วิชาการแก่สังคม 

           - งบประมาณเงินรายได้ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

 

3 

 
 

*หน่วยงาน 

 

 

สวพ 

 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน  

   กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 90 *หน่วยงาน สวพ 

 6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม  

   ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 95 *หน่วยงาน สวพ 

 7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม   

   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

       - งบประมาณรายได้ 

           

     

 

 

ร้อยละ 

  

 

 
80 

 

 
 

*หน่วยงาน 
 
 

 

 

สวพ 

  

 

 

 

หมายเหตุ : *หน่วยงาน หมายถึง คณะ สถาบัน ส านัก กอง ศูนย์ ท่ีเกี่ยวข้องกับดัชนีช้ีวัดนั้นๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  (7 ดัชนีชี้วัด) 

เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ปฏิบัติ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก หน่วยนับ จ านวน 
4.1 มีกลไกการ

อนุรักษ์และท านุ

บ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ตาม

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปของประเทศ 

4.2 มหาวิทยาลัย

สร้างจิตส านึก รักษา

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
คณะ กศว  1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ   

   เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ        

    ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 คณะ กศว 

    3 .จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ 

       เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

       ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 คณะ กศว 

 4. จ านวนโครงการ / กิจกรรม 

    ศิลปวัฒนธรรม 

       - งบประมาณเงินรายได้ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

 

3 

 
 

คณะ 

 

กศว 

 5. ร้อยละโครงการท่ีบรรลุผลตาม      

   วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 90 คณะ กศว 

  6. ร้อยละโครงการ / กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ 

    ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 96 คณะ กศว 

  7. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุง 

   ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ีได้รับ 

   จัดสรร    

     - งบประมาณรายได้ 

         

      

 

 

 

 

ร้อยละ 

  

 

 

 

80 

  

 
 
 

คณะ 
 
 

 

 

กศว 
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กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1. 1  คณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ  .ศ  . 2563 เพ่ือก ากับ ติดตาม พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้
วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 1.2 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในคณะด าเนินการ ดังนี้ 
 1.2. 1 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   )1   (รายงานผลการด าเนินโครงการ  /กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานทุกวันที่  3  ของเดือน 
ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น กิจกรรมที่ด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดตามแผน ปัญหา /อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
   )2   (รายงานผล การด าเนินงานของดัชนีชี้วัดของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ
ผลผลิตโครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยรายงานตามรอบ 
ปีการศึกษา 2562 และรอบปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนกองพัฒนานักศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 
 1.2. 2 รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามแบบฟอร์มรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 1.2. 3 ส่งรายงาน ก าหนดให้หน่วยงานหลักส่งผลการด าเนินงาน ตามข้อ 1 .2. 1 (2) และ 1.2. 2 ดังนี้  
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2. การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1  คณะศิลปะศาสตร์ รวบรวม/วิเคราะห์/จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ เป็นเอกสารประกอบวาระในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ทุกไตรมาส ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
และเสนอต่อผู ้บร ิหารของคณะ และมหาวิทยาลัยผ่าน กองนโยบายและแผน  เพื ่อทราบและให้
ข้อเสนอแนะ ทุกไตรมาส รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ทั้งนี้ ก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ 4 ไตรมาส มีดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) จัดประชุมภายในเดือนมกราคม 2563 ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2562 – 31 ธันวาคม 2562  
- ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) จัดประชุมภายในเดือนเมษายน 2563 ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2562 – 30 เมษายน 2563 
- ครั้งที่ 3 (ไตรมาสที่ 3) จัดประชุมภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2562 – 30 มิถุนายน 2563 
- ครั้งที่ 4 (ไตรมาสที่ 4) จัดประชุมภายในเดือนตุลาคม 2563 ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2562 – 30 กันยายน 2563 
โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มา ดังนี้  

1) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และดัชนีชี้วัดตามแผน จากระบบ BPM  
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากกองคลัง (ซึ่งได้ข้อมูลมาจากระบบ ERP และ GFMIS)  
3) ผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ าแนกเป็นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานหลัก 

2.2 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานแผนงานและ
งบประมาณ ฝ่ายวางแผน ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอผู้บริหารของคณะเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร์ 

สว่นที ่1 บทน า 

- 1.1 หลักการและเหตผุลของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

- 1.2 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

- 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏบิัติราชการ 

          ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

   - 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

   - 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

   - 2.3 นโยบายของรัฐบาล 

   - 2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

   - 2.5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

   - 2.6 แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 

   - 2.7 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร์ 

สว่นที ่3 รายละเอยีดแผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 - 3.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร ์ 

    - 3.2 ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลป
ศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

- 3.3 ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์กับ 19 เป้าประสงค ์

    - 3.4 ดัชนีชีว้ัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา  
พ.ศ. 2562 

    - 3.5 ดัชนีชีว้ัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 

สว่นที ่4 แผนปฏบิตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
           (งบรายจา่ย 2562 ไปพลางกอ่น) 

แผนงานพืน้ฐาน 
  -  ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 
    - ผลผลิต ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 107  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :

  - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85 2 โครงกำร

เชิงคุณภาพ  :  เชิงคุณภาพ :

 - ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ของผู้เข้ำร่วม ร้อยละ 90  - ร้อยละของโครงกำรที่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ :

  - ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตำมระยะเวลำ ร้อยละ 96

 - จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมที่มกีำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 85 เชิงต้นทุน :

 - ค่ำใชจ้ำ่ยของกำรให้บริกำรวชิำกำรตำมงบประมำณที่ได้รับจดัสรร 80,000 บำท

ผู้รับ

ผิดชอบ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.

งบรายจ่ายอ่ืน 80,000

2 โครงกำรค่ำยภำษำและวรรณศิลป์ P 35.00 80,000 บ ภำษำไทย

A ประยุกต์

อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุปี  2562 ปี  2563

   โครงกำรต่อประโยชน์ของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

หมายเหต ุ* ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตวัชี้วดัระดบัผลลพัธ์และตวัชี้วดัระดบัผลผลติ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

(หน่วยนับ)

เงินรายจา่ย

เขิงเวลา :

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงบประมาณ  :   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าหมายหน่วยงาน  :  ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม  :  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

* ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ  :  

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม

ผลผลิต  :  ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม



ผลผลิต  :  ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม



เป้าหมายหน่วยงาน  :  ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลผลิต  :  ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม



แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :

 - ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 2 โครงการ

เชิงคุณภาพ  :  เชิงคุณภาพ :

 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้การบริการ ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ :

 - โครงการบริการวชิาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแขง่ขนัของประเทศในเวลา  1 ปี ร้อยละ 15  -งานบริการวิชการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95

เชิงต้นทุน :

 - ค่าใชจ้า่ยของการให้บริการวชิาการตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 100,000 บาท

ผู้รับ

ผิดชอบ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.

งบรายจ่ายอ่ืน 100,000

1  โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์พื้นที่ภาคกลาง P 30 50,000 บ ท่องเที่ยว

A

โครงการ/กิจกรรม ปี  2563 หมายเหตุ

หมายเหต ุ* ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตวัชี้วดัระดบัผลลพัธ์และตวัชี้วดัระดบัผลผลติ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

เงินรายจา่ย

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต  :   ผลงานการให้บริการวิชาการ

ล าดับ

ที่
ปี  2562

กิจกรรม  :  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

           :  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา

อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ

เป้าหมาย

(หน่วยนับ)

 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

ระยะเวลาด าเนินงาน

เชิงปริมาณ  :  

เขิงเวลา :

* ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงบประมาณ  :   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวชิาการ



2 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากพี่สู่น้อง P 40 50,000 บ องักฤษฯ

A

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวชิาการ


	ปก
	0-2 คำนำ สารบัญ
	3. เนื้อหา
	ใบคั่น แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
	ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการ 2563 (ทำนุบำรุง งบรายจ่าย 62 ไปพลางก่อน)
	ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการ 2563.pdf (บริการ งบรายจ่าย 62 ไปพลางก่อน)

