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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ให้ความส าคัญกับการบริหารเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งบริบทภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
นโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับการพัฒนาสถาบันการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) พระราชบัญญัติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง ที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงบริบทภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อย่างมีคุณภาพ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ได้จัดท าขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย          

ให้บรรลุผลส าเร็จ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสามารถ
น าไปปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุแผนปฏิบัติราชการและส าเร็จค่าเป้าหมาย       
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  เพ่ือยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับชาติและนานาชาติ            
มีศักยภาพสูงในการจัดการศึกษาท าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี
และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นที่พ่ึงของสังคมในด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยคือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม  

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
และการมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติที่ร่วมด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงดัชนี   
ชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือการขับเคลื่อนการท างานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ ปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้เ ป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลและเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทั้งนี้ ขอให้น าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานในการช่วยผลักดัน        
การด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถบรรลุผลตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงาน     
ได้พัฒนารูปแบบและระยะเวลาในการประเมินผลเพ่ือส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเห็นถึงความส าคัญ 
ในการปฏิบัติตามแผนและสามารถรายงานและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระเวลาที่ก าหนด เพ่ือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการด า เนินโครงการ/กิจกรรม  
จัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสากล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
น าไปสู่การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพอย่างมีคุณภาพ ท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมีศักยภาพสูงและเป็นที่พ่ึงของสังคมอย่างมีคุณภาพ และเพ่ือให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือบัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งบริบทภายในและ
ภายนอก ได้แก่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
โดยจัดตั้ง กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดย
มีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 

         ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
พันธกิจ (Mission) 

 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้ำหมำยสูงสุด (Ultimate Goal) 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 
RMUTP strives to be one of the powerful technological university,  
Which produces internationally recognized hands-on graduates. 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 

Think Creatively, Do Professionally 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
               มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 

  An innovative and Technological University for the Land 

อัตลักษณ์ (Identity) 
บัณฑิตนักปฏิบัติ   ใฝ่รู้    สู้งาน    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีคุณธรรม 

Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity 

สุภำษิตสำกล 
ป า โลกสฺมิ ปชฺโชโต 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
Intelligence is the light in the world 

ปณิธำน (Determination) 
  R M U T P  

   R :  Responsibility   ความรับผิดชอบ 
   M : Mastery   ความเชี่ยวชาญ 
   U : Unity   รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 

  T : Technology  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
   P : Personal Integrity  มีคุณธรรม  
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เป้ำประสงค์หลักในกำรพัฒนำ  

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พ่ึงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. ชุมชนได้รับความรู้ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมากขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ จ านวน 19 เป้าประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล (10 KPIs) 

เป้าประสงคท์ี่ 1.1  คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา  

เป้าประสงคท์ี่ 1.2  ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เป้าประสงคท์ี่ 1.3  หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
เป้าประสงคท์ี่ 1.4  บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ (6 KPIs) 

เป้าประสงค์ท่ี 2.1  เพ่ิมสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัย เพ่ือสร้างศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงคท์ี่ 2.2  พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยอย่างต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ) 
เป้าประสงคท์ี่ 2.3  มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ (7 KPIs) 
เป้าประสงคท์ี่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร ภายนอก 
เป้าประสงคท์ี่ 3.2  ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 
เป้าประสงคท์ี่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป้าประสงคท์ี่ 3.4  พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ 
เป้าประสงคท์ี่ 3.5  ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน (3 KPIs) 
 เป้าประสงคท์ี่ 4.1 ระบบและกลไกการอนุรักษ์พัฒนาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและ           
                               สิง่แวดล้อมตามบรบิทที่เปลีย่นแปลงไปของประเทศ 

เป้าประสงคท์ี่ 4.2  มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ (13 KPIs) 

  เป้าประสงคท์ี่ 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพเปลี่ยนแปลง       
    พร้อมรับความและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  เป้าประสงคท์ี่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 

 เป้าประสงคท์ี่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 
                        ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงคท์ี่ 5.4  มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  เป้าประสงคท์ี่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงให้เห็น
ถึงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการ  
เพ่ือให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ เป็นไปตามกรอบ 
ในการบริหารการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผลของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใชเ้ป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
โดยจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ในวา ระเริ่มแรก  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี  ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  
ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องศึกษาทบทวนปัจจัยที่เป็นประเด็นส าคัญต่อการปรับเปลี่ยน
ทิศทาง ดัชนีชี้วัดวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประเด็นความท้าทายต่าง ๆ  
โดยจัดท า “แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร”  
เ พ่ือใช้ เป็น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบ ควบคุม  และติดตามผลการด า เนินงานของมหาวิทยาลั ย  
ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นก าลังส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยมียุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะการปฏิบัติงาน มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา 
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บูรณาการ
กิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมการเรียนการสอน 
และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามความสนใจและถนัด เสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มีนักเรียน 
ที่มีศักยภาพสูง และมีผลการเรียนดีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่ง เสริม 
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท างานได้ทันที 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ    
ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพโดยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น มีการวิจัยแบบบูรณาการ และการท างานเป็นทีม มีนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยที่น าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมขึ้น  
สามารถต่อยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้ วยเทคโนโลยี ผลิตหนังสือ  
ต ารา และสื่อต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 

มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอกพัฒนา และปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการที่ เ อ้ือต่อการแข่งขัน และมีประสิทธิภาพ  
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ มีการเผยแพร่งานบริการวิชาการ 
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มหาวิทยาลัยส่งเสริม 
การบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านการบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agenda  
และ Area ตามแผนงบประมาณของภาครัฐไปสู่การสร้างอุทยานเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดไปสู่สังคม 
ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น สามารถบริการวิชาการเพ่ือการแก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม  
พัฒนาเป็นโครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่การสร้างรายได้ ซึ่งสนับสนุนให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติ  
และระดับสากล เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป  
ของประเทศ สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีตามความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถ่ินที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลาย 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม  

ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอ 
และมีการจัดกิจกรรมชุมชนมากขึ้น มีการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุน พัฒนาให้บุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3R (Reduce Reuse 
Recycle) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 

มีระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก  
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูปมหาวิทยาลัย
เป็น Digital University ภายใต้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  

1.2 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565)  

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ปรับปรุง และพัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการทบทวนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ และบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับบริบท ดังกล่าว เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบในการบริหารการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) นโยบายรัฐบาล พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการท างานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ ปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือสร้างความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1) การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผล  
 2) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สามารถน าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
 3) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สร้างองค์ความรู้เป็นระบบมากขึ้น มีแผนการปฏิบัติงานชัดเจนเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายในด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 4) การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มีระบบสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 5) เน้นการพัฒนาทางวิชาการและบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น 
Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 6) มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการพัฒนาผลงานของมหาวิทยาลัย และระบบบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีเข้มแข็ง  
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 ส่วนที่ 2 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

    การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยฯ ท าการศึกษา วิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและภายในประเทศ นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 3 ปี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินงาน 
ให้บรรลุพันธกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

2.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทยที่สอดคล้องกับกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

    ปัจจุบันสภาพโครงสร้างประชากรของโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ 
(UN) ประมาณการว่าประชากรโลกมีจ านวนราวๆ 7,300 ล้านคน ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2021 และจะเพ่ิม
จ านวนเป็น 8,500 ล้านคนในปี ค.ศ. 2030 และ 11,200 ล้านคนในปี ค.ศ. 2100 แต่ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจ านวนประชากร
โลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่อัตราการเติบโตของประชากรโลก (World growth rate) กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ค.ศ. 2012 อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก
ลดลงมาอยู่ที่ 1.1% ต่อปี และในปัจจุบันจ านวนการเกิดมีความคงที่ต่อเนื่องไป ประกอบกับในหลายประเทศ  
ทั่วโลกก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7  
ของจ านวนประชากรทั้งหมด และประชากรโลกกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เป็นผลมาจากการลดภาวะ
เจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว ระบบการแพทย์มีความทันสมัย ประชากรมีทัศนคติการดูแลสุขภาพ ท าให้ระดับการตาย
ของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยที่มี อัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรลดลง สืบเนื่องมาจาก
การวางแผนครอบครัว และในปัจจุบันประชากรไทยมีอัตราเจริญพันธุ์โดยรวมลดลงต่ ากว่าระดับทดแทน 
ถึงประมาณ 1.8 คน อีกท้ังประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จ านวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
ต่อประชากรทั้งหมดเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีจ านวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้าน
คน และปี พ.ศ.2583 จะมีจ านวนถึง 20.5 ล้านคน โดยส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประเทศไทย 
เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2557 มีสัดส่วน 15% และจะเพ่ิมเป็น 20% ในปี พ.ศ. 2564 และ 28% ในปี  
พ.ศ. 2574 เรียกว่าเป็นอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดั งกล่าว  
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีจ านวน  
ลดน้อยลง ท าให้สถาบันอุดมศึกษามีผู้ เรียนเป็นจ านวนน้อย นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง อ่ืนๆ  
ต่อสถาบันอุดมศึกษาตามมา ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับกับประชากรกลุ่มใหญ่ในอนาคต 

 

 



 

 
6 

 

 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

        ด้านเศรษฐกิจโลกมีทิศทางการเติบโตที่ผันผวนอย่างชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่ชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว ซึ่งสาเหตุหลักคือการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการส่งออก (USD) ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลกทั้งสงครามการค้า และปัจจัย
ภายนอกที่ยากต่อการควบคุม กิจกรรมด้านเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการค้าของโลก 
ชะลอตัวลงชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการผลิตและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง  
แตะระดับต่ าสุดในรอบหลายปี ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพ่ือพยุงเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นไปได้   
โดยปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยพยุงเศรษฐกิจ คือการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
จะเปน็ก าลังในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ท าให้เกิดเสถียรภาพ
ทางการเมือง มีการค้าเสรีมากขึ้น ก าลังแรงงานมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลก  
รวมถึงนโยบายภาครัฐในระยะยาวควรให้ความส าคัญกับปัจจัยเหล่านี้ เช่น การสนับสนุนการใช้ประโยชน์  
จากเทคโนโลยียุคใหม่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคาร การสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ - ภาคเอกชน - ภาคเอกชน การตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ การลงทุน
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตสูงขึ้น  
และการบริโภคของภาคเอกชนจะยังคงต่อเนื่องไปด้วยดีพร้อมกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ  

    ด้านเทคโนโลยีก าลังก้าวเข้าสู่ การผสานกันของความก้าวหน้าในปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) คลาวด์ (Cloud) ระบบงานอัตโนมัติ การจัดการข้อมูล และบล็อกเชน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงคือเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและมีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบ
ออนไลน์ท าให้การเรียนรู้สามารถเข้าถึงและสะดวกมากขึ้นผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยก็สามารถ
เรียนรู้จากที่ อ่ืนๆ ได้ และรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันของเด็กเปลี่ยนแปลงไป เด็กรุ่นใหม่มีความต้องการ 
ที่จะเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจเป็นการเฉพาะ และน าไปใช้ท างานประกอบอาชีพได้จริง ไม่ใช่เรียนเพ่ือได้วุฒิ  
หรือปริญญาบัตรอย่างเดียว รวมไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ที่จะมีบทบาทส าคัญ
ในวงการเทคโนโลยีมากข้ึน ส่งผลให้หลากหลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัว ในยุคนี้โดยเฉพาะปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
จากเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หรือ Disruptive Technology ที่มีแนวโน้มจะท าให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชน
และนโยบายรัฐจ าเป็นต้องติดตามใกล้ชิด  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มากขึ้น  
ทั้งนี้ นวัตกรรมอาจไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้อย่างที่เคยมาอีกต่อไป แต่หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง ไม่ได้  
ในส่ วนของ  สถาบันการศึ กษาต้ อ งปรั บตั ว เ พ่ื อรองรั บกั บสั งคมและสิ่ ง แวดล้ อมต่ า งๆ  ดั งกล่ า ว  
ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษายังคงไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทหรือปรับตัวเพ่ือรองรับกับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
ในปัจจุบัน ก็อาจท าให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินและบริหารสถาบันตนเองได้ยากในอนาคต 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 นโยบายภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือวัสดุ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศ โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออ านวย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยี 
ของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคต ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอด  
สู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย  

  สงครามทางการค้า (Trade War) โดยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพ่ึงพา
การค้ากับต่างประเทศถึงร้อยละ 72 และมีการพ่ึงพาเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และแม้ว่าหลายๆ รัฐบาลจะมีนโยบาย 
ในการลดการพ่ึงพาการส่งออก แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ สาเหตุส าคัญมาจากความพยายาม 
ในการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศที่ไม่เป็นผล เนื่องจากรายได้หรืออ านาจซื้อในการจับจ่ายใช้สอยของประชากร  
ไม่เติบโต โดยค่าจ้างที่แท้จริงในภาคการผลิตของไทยยังคงล้าหลังอยู่ในระดับที่ไม่ต่างจาก 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่
ตัวเลขของสิงคโปร์และเกาหลี เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลสะท้อนจากภาวการณ์ลงทุนในประเทศ 
ที่ซบเซา โดยมูลค่าการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันของไทยในปี 2551 ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าช่วงก่อน
วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียเมื่อปี 2540 ในขณะที่มูลค่าการลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
และเกาหลี เพ่ิมขึ้นไปถึง 20-50% แล้ว ผลลัพธ์ที่ตามมา คือเรายังคงมีผลิตภาพแรงงาน (labor productivity)  
ที่ต่ า ประกอบกับการที่ราคาขายสินค้าส่งออกถูกก าหนดโดยตลาดโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่มาก ท าให้ผู้ส่งออก  
ไม่สามารถขยับราคาค่าจ้างได้มากนัก จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยสิ่งเหล่านี้ 
ส่งผลถึงกันเป็นองคาพยพ หากวิเคราะห์ GDP จะเห็นได้ว่าประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกมากถึงร้อยละ 72  
ซึ่งเมื่อน าร้อยละ 72 มาเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยส่วน โดยพ่ึงพิงอาเซียนมากถึงร้อยละ 26 ซึ่ งสอดคล้องกับปัญหา
ระหว่างสงครามทางการค้าของจีน และสหรัฐอเมริกา โดยใช้ก าแพงภาษีเป็นเครื่องมือในการโต้ตอบทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งการกระท าสงครามดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบกับประเทศที่พ่ึงพิงการส่งออก รวมถึงประเทศไทยที่ส่งสินค้า  
คิดเป็นร้อยละ 11 ไปยังทั้ง 2 ประเทศ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 ปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and Nature)  ได้แก่การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ท าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้น  และการ
เกิดมลพิษทางอากาศในชั้นบรรยากาศ โดยภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็น
เวลานานพอที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด 
แผ่นดินใหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และกรณีที่เกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม จากขบวนการผลิตจากกิจกรรม
ด้านการเกษตร และจากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นต้น จนท าให้เกิด
วิกฤติภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ภาวะโลกร้อน   และเกิดวิกฤตฝุ่น PM 2.5 โดย
จ าแนกแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่ส าคัญ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1) แหล่งก าหนดจากยานพาหนะ ใน
บริเวณที่ใกล้ถนนที่มีการจราจรติดขัด จะมีปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงกว่าในบริเวณที่มีการจราจรคล่องตัว 
สารมลพิษที่ระบายเข้าสู่บรรยากาศท่ีเกิดจาก การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สารตะกั่วและก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ 2) แหล่งก าเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศจากแหล่ง ก าเนิดอุตสาหกรรม เกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยทั่วไปหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
เชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมมีอยู่ 3 ประเภทคือ เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เชื้อเพลิงที่เป็นและเชื้อเพลิงที่เป็น
ก๊าซ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ LPG รวมถึงปัญหาซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมีการก าจัดหรือการรีไซเคิลด้วย
วิธีการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้สารพิษรั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เกิดสะสมสารพิษและตกค้าง 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนต้องด าเนินการหรือคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา
จากต้นเหตุ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และสร้างนวัตกรรมสีเขียวให้เพ่ิมมากข้ึน  

   การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) การเมืองโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม สาเหตุส าคัญท าให้เกิดปัญหา คือการขาดดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศและการขยายตัวของ
ระบบก่อการร้าย ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นและน าผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อประชาคมโลก ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด าเนินนโยบายการจั ดระเบียบโลกใหม่ 
(New World Order) ประกอบด้วยสาระส าคัญของค าประกาศ “การจัดระเบียบโลกใหม่” ดังนี้ 1) ความเป็น
ประชาธิปไตย (Democracy) 2) สิทธิมนุษยชน (Human Right) 3) สภาพแวดล้อม (Environment) 4) การค้า
เสรี (Free Trade) 5) ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (Copyright) ท าให้ลัทธิก่อการร้ายมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อการการอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยจากประเทศที่เกิดสงครามและการก่อการร้ายโดยเฉพาะในยุโรปและแถบ
ตะวันออกที่ก าลังแผ่ขยายออกไป รวมถึงแนวโน้มเกิดอาชญากรรมไซเบอร์เพ่ิมขึ้น ในส่วนของประเทศไทย ความ
อ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินท าให้จ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้การเมืองไทยยังมีความไม่แน่นอนผันผวน นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลง
บ่อยจึงต้องมีการปรับตัวทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง  



 

 

9 
 

 
                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

2.2 ยุทธศำสตร์ และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ได้ด าเนินการวางรากฐานมาจากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ  
อันประกอบด้วย 

 2.2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า แผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ  
และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด า เนินการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และจ าเป็นต้องน าไปสู่การปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศ 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Sustainable Development Goals :  SDGs)  
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ STEM: Science, Technology, Engineering, 
Mathematics เป็นพ้ืนฐานในการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technoprenuer) ที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ตามกรอบการพัฒนาในระยะ 20 ปี ดังต่อไปนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และมีแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งก าหนดแผนแม่บทไว้ 23 ประเด็น  ดังนี้  1.ประเด็นความมั่นคง  
2.ประเด็นการต่างประเทศ 3.ประเด็นการเกษตร 4.ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
5.ประเด็นการท่องเที่ยว 6.ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7.ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8.ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9.ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
10.ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11.ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
12.ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 13.ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14.ประเด็นศักยภาพการกีฬา 
15.ประเด็นพลังทางสังคม 16.ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 17.ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18.ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 19.ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20.ประเด็นการบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 21.ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22.ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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23.ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 แผนนี้มีผลกระทบแตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับบริบทและการน าไปประยุกต์ใช้ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ต่อไป 

 2.2.2 นโยบำยรัฐบำลที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำ 

  “เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยมีนโยบายหลัก ได้แก่  
  1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2) สร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
   3) ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม  
  4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
  5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
  6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
   7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
  8) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย  
  9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
  10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
  12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายหลักของรัฐบาลที่สอดคล้องกับนโยบายหลักและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  นโยบายหลักที่ 3) ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย 
และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 
ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชน  
เป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี 
รวมไปถึง ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  
ของประเทศเพ่ือนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  และชาวต่างชาติ  
ที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประ เทศควบคู่ 
กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
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  นโยบาลหลักที่ 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ด้วยการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมที่น ามาเชื่อมโยงกันแต่ละศาสตร์เข้าด้วยกัน ต่อยอดจากผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ มีกลไก
ด าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันท่ีสูงขึ้น สร้างระบบจัดการข้อมูล รองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการ
และเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอด ไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อ
การต่อยอดงานวิจัย สู่การเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัย
น าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ของไทยสามารถท างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ  
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง    

  นโยบายหลักที่ 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย ให้มี
ความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมี
แบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเริ่มจากการปรับรูปแบบการเรียนรู้ การสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพ ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนา
อาจารย์ น าไปสู่การมบีุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ บูรณาการ 
กับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้  และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ  
และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต สามารถปฏิบัติงานได้จริง และสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้
ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ ได้  
มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  รวมทั้งเร่งรัด และขยายผล
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เพ่ือขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม    
รวมทั้งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย  สู่การเพ่ิมศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ   
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   โดยนโยบายหลักทั้ง 12 ด้านของรัฐบาลข้างต้น จะเป็นทิศทาง การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ในช่วง 4 ปีข้างหน้า แต่จากสถานการณ์และปัญหาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
ปากท้องของประชาชนกลุ่มต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เพ่ือบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน 
และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้  
  1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า 
  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
  10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความ  
                      ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
  12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ การด าเนินการเพ่ือแก้ไข  
                      เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สอดคล้องกับนโยบายหลักและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ยกระดับรายได้ค่าแรง ด้วยการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน สามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับปรุง 
เพ่ิมทักษะมีทัศนะคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ หรือสามารถเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
  นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้
ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ให้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ  
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 2.2.3 แผนปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ  

แผนปฏิรูปด้านการศึกษามีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้  
  1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
ซึ่งมีแนวทางสอดคล้องและครอบคลุมทุกประเด็นของยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ในประเด็นการพัฒนา ภาคผลิตและบริการ โดยยกระดับการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้าง
ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาประเทศ ไทยไปสู่ประเทศพัฒนาและนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติและ 
ในทุกช่วงวัยให้เป็น คนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
มีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ทั้งนี้ แผนปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวแบ่งการปฏิรูปเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ด้านการศึกษา ดังนี้ 
  1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 

2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 

Educational and Learning Reform) 
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  2.2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

  การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการ 
ที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี  
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้า  
และการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคม 
ทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิต 
ประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น  
จึงท าให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า  
เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพ 
การผลิตต่ า ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพ
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ า สูง ก่อให้เกิด 
ความแตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะ 
ล้นเมือง และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่ เกิดจาก สภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท า ให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคม 
ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหา  
การจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนา
ประเทศยังล่าช้า ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม 
เ พ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่ งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและ  
รองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)   

   การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ 
ใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs)  
ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนา  
ที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด์ 4.0 การจัดท าแผนขับเคลื่อน และการติดตาม
ประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลังให้ สามารถก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงาน
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โครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม 
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน 5 ปี  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายรวมการพัฒนา 6 ประเด็น ได้แก่  
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ ์ 
2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

  5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย   

             6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  

 2.2.5 พระรำชบัญญัติกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  กฎหมายการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยเหตุผลและความส าคัญ คือ ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญ 
ในการเสริมสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาก าลังคนของประเทศ และการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีการจัดการ
ด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไป 
อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ 
ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในวิชาการ
และมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือลดความเลื่อมล้ าและแก้ไขปัญหาให้สังคมส่วนรวมได้ อันจะน าความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ โดยยึดหลักการทั่วไปในการจัดการอุดมศึกษา ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 9 ได้แก่ 1) หลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม 2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ 3) หลักความเป็นอิสระ 4)  หลักความเสมอภาค 5) หลักธรรมาภิบาล  
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และ 6) หลักการอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และในมาตรา 26 มีการก าหนดภารกิจหลักของการอุดมศึกษา
ให้กับสถาบันการศึกษามีหน้าที่และอ านาจ การพัฒนาก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมี
คุณภาพและมีมาตรฐานสากล ดังนี้ 
    1) การจัดการศึกษา 
    2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
    3) การบริการวิชาการแก่สังคม 
    4) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    5) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

2.2.6 นโยบำยและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี โดยแบ่งกรอบ
ออกเป็นนโยบาย 4 มิติ 

1) สร้ำงและพัฒนำคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต 
- สร้างบัณฑิตคุณภาพ 
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม Upskill และ Reskill 
- สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับคนสูงวัย 

2) สร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณและการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทยสู่อนาคต 
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ Smart Farming, Active Ageing, Zero-

Waste และ AI for All  
3) สร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม 

- สร้างกองทุนพัฒนา Startup รุ่นใหม่ ให้ค าปรึกษาโดยผู้รู้จริงอย่างครบวงจร 
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และนวัตกรรมสังคม 
- สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovation of Thailand. 
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4) ปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ 
- ปลดบล็อกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรับวิธีการขอต าแหน่ง 

ทางวิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ 
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต เลือกเรียนในสิ่ง

ที่สนใจได้น าประสบการณ์มาเทียบเป็นหน่วยกิตได้ 
 

2.2.7 กำรขับเคลื่อนประเทศของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร วิจัยและนวัตกรรม 
         ให้นโยบายการขับเคลื่อนประเทศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  
โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมชี้แจง ระบบ
แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 
ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ดังนี้ 
 

2 ภำรกิจ 8 หลักกำร 3 ปฏิรูป 
- เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
- น าองค์ความรู้และนวัตกรรม

ไปพัฒนาประเทศ 

- Transformation 
- Foundation of the Future 
- Leading through Strategic 

Funding 
- Empowering 
- Autonomy with Accountability 
- Modern Management Agencies 
- Flow and Collaborative 

Networks 
- Policy and Process Innovations 

- Administrative Reform 
- Regulatory Reform 
- Budgeting Reform 

ผลลัพธ์บั้นปลำย : ผลิตคนดี มีงำนท ำ พัฒนำประเทศด้วยนวัตกรรม 
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โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงทิศทางสถาบันอุดมศึกษาไทย ต้องเผชิญกับความท้าทายและเงื่อนไข 
ที่เปลี่ยนแปลงในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การศึกษา
ออนไลน์ได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น การแข่งขัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูง การปิดตัวของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องตระหนัก
ว่าการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้การเปลี่ยนผ่านของสภาวะวิกฤติที่ก าลังเข้ามา มหาวิทยาลัย
ควรมีการก าหนดทิศทางในการปรับตัวให้รองรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การศึกษาทางวิชาชีพอาชีพ การศึกษา
ในโลกแห่งอนาคต มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้จากที่ เคยเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเดียว ให้สามารถเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง อาจารย์จะต้องมีประสบการณ์และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ หรือกระบวนการทางความคิด 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเปลี่ยนตัวเองให้ได้ ควรมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์ความรู้
น าไปสู่การอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0  โดยการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และ
อาจารย์จะต้องสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก มีการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการท างาน หรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริง หรือให้ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
มาถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่  การออกแบบหลักสูตร  
การเรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไปนั้น มีทักษะในสถานประกอบการ และสามารถ
สร้างธุรกิจของตัวเอง มีทักษะผู้น า มีจิตสาธารณะ รวมถึงพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งทั้งหมด 
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางสติปัญญา และจิตใจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป 
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หมายเหตุ   * นโยบายหลัก 

     ** นโยบายเร่งด่วน 
ภำพที่ 2.1 ผังเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
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ภำพที่ 2.1 ผังเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (ต่อ) 
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2.3 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)  
   การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ 
   2.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  
   2.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

รหัส ประเด็น 
S1 มหาวิทยาลยัเน้นการพัฒนาหลักสตูรให้สามารถผลติบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
S2 บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต 
S3 มีคณาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านการพัฒนาบัณฑิตใหม้ีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัต ิ
S4 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลยัศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนครมี ความได้เปรยีบด้านการติดต่อ

ประสานงานท่ีสามารถท าได้รวดเรว็ มีประสิทธิภาพ 
W1 แผนปฏิบัตริาชการรายปีของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถผลักดันให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนยุทธศาสตร์และวิสยัทัศน ์
W2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในด้อยประสิทธิภาพ 
W3 โครงสร้างการบรหิารงานภายในมคีวามซับซ้อน เทอะทะ 
W4 มหาวิทยาลยัมีพื้นท่ีใช้สอยและทรพัยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามพันธกิจไม่เพียงพอ 
W5 ระบบฐานข้อมลูต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เช่ือมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้เกดิการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
W6 กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท าให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กร

ภายนอก 
W7 หลายหน่วยงานไมไ่ด้น าผลการประเมินคณุภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

W8 มหาวิทยาลัยมีจ านวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคม
วิชาชีพน้อย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย 

W9 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ท าให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยบางดา้น 

W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธิภาพ 
W12 บุคลากรขาดจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture) 
W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรท าให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการท างานล่าช้าหรือไม่มคีุณภาพ 
W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัเน้นการบริหารแบบรวมศูนย์ (centralization) ท าให้การแก้ปัญหาเร่งด่วน

ล่าช้า และไมส่ามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในศูนยต์่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
W15 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไมเ่หมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย 
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รหัส ประเด็น 
W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้น าและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
W17 สมรรถนะของบุคลากรต่ า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการท างานเชิงรุก 

  
โอกำส (O) และ ภัยคุกคำม (T) ของมหำวิทยำลัย 

รหัส ประเด็น 
O1 องค์กรรัฐและเอกชนส่งเสริมดา้นการท างานวิจัยของสถาบันการศึกษา 
O2 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมดา้นงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่มีแผนบรูณาการ 
O3 ความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบณัฑตินักปฏิบัติเพื่อ

เป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม และบ ารุงรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศเพิ่มขึ้น 
O4 การเปลีย่นแปลงอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
O5 สกอ. ต้องการให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัใหม่ท า Reprofiling 
O6 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุเพิม่ขึ้นในอนาคต ท าให้มหาวิทยาลัยมโีอกาสในการ

พัฒนาหลักสตูร งานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ในด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านการ
ประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอาย ุ

O7 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์ 
O8 เทคโนโลยีดิจิทลัที่ก้าวหน้า ท าใหก้ารจัดการเรยีนการสอนแบบ E-Learning และ Active Learning ท าได้

สะดวกขึ้น 
O9 การสื่อสารทาง social network และ online ช่วยอ านวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสูห่น่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
T1 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกันสูงขึ้น 
T2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย/ีนวตักรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ท าให้การแข่งขันมี

ความรุนแรงข้ึน 
T3 กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบับไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการและด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 
T4 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
T5 องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ

เรียนการสอน 
T6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
T7 ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศสูง 
T8 ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงานและขยะ) และภยัพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงข้ึน 
T9 โรคตดิต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้น 
T10 เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการสื่อสารทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ประชากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่เท่าเทียมกัน 
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2.4 กำรวิเครำะห์กลยุทธ์และก ำหนดยุทธศำสตร์หลัก (TOWS Strategic Alternatives Matrix) 

TOWS 
Strategic 

Alternatives 
Matrix 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

โอกำส  
Opportunities 

= O) 

SO 
S1 O3 O4 O5 O7 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย สร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มี
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 
S2 O3 O4 O5 สร้างบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับกับความต้องการ
ก าลังคนในประเทศและสากล 
S3 O4 O5 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
บัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติด้านอุตสาหกรรม 4.0 
S3 O1 พัฒนาผลงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 
S3 O2 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนารายได้ให้มหาวิทยาลัย 
S3 O6 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้
ผู้สูงอายุ 
S3 O8 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
S4 O2 O9 พัฒนาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานครให้เป็นเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

WO 
W1 O1 O2 O3 O4 O5 พัฒนางานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม 
และพัฒนาบัณฑิตตอบสนองความต้องการของประเทศ 
W2 O2 O4 O7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
พร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
W3 O2 O3 O4 O7 O9 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 
W4 O4 O9 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
W5 O4 O9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มกีารเชื่อมต่อกัน
และมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการ
แข่งขัน 
W6 O2 O4 O5 O7 พัฒนาระบบการเรียนการสอน
ของแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
W7 O4 O5 O7 O9 พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ของหน่วยงาน ด้วยกระบวนการ PDCA โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
W8 O1 O2 O9 พัฒนาเครือข่ายและพันธมิตรกับ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการ
วิจัยและบริการวิชาการ 
W9 O9 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และพัฒนาระบบการตลาดเพ่ือ
การแข่งขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเพ่ิมการ
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TOWS 
Strategic 

Alternatives 
Matrix 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

ประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทาง
สื่อสารสมัยใหม่ 
W10 O1 O2 O3 O6 สร้างระบบการหารายได้ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้อ่ืนนอเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
W11 O4 O5 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ และการประเมินผลการ
ท างานระดับสากล 
W12 O7 O9 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
W13 O7 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
W14 O7 O9 ปรับโครงสร้างองค์กรพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ 
W15 O4 O7 O9 ปรับโครงสร้างองค์กร ด้านการ
สื่อสารทาง social network และ online  
W16 O1 O4 O6 O7 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมทางกาย
และทางจิตสู่ความเป็นมืออาชีพ 
W17 O2 O3 O5 O8 พัฒนาแผนบูรณาการเน้นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง(hands on) ตามความ
ต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และเพ่ือเป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม 
และบ ารุงรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น โดยจัดการ
เรียนการสอนแบบ E-Learning ครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 
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TOWS 
Strategic 

Alternatives 
Matrix 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

 
 

ภัยคุกคำม  
(Threats =T) 

ST 
S1 T1 T2 T5 T6 เร่งปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
S2 T1 T2 T5 T6 T10 เร่งพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
และให้มีมาตรฐานระดับสากล 
S3 S4 T3 T4 T5 T7 พัฒนารายได้
นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
S4 T8 พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อบรรเทา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
หน่วยงานราชการอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย 
S4 T9 พัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
และสถานพยาบาลใกล้เคียงเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของ
ประชาคมและประชาชน 
 
 

WT 
W1 T1 T5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการ
แข่งขันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
W2 T1 T2 T10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
W3 T3 T10 การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
W4 T2 T10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
รัฐ หรือเอกชน เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
W5 T2 T10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
W6 T3 สร้างระบบการหารายได้อ่ืนนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ (จัดตั้งหน่วยงาน
ที่ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ (สด.)) 
W7 T4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพสูง 
W8 T1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ 
หรือเอกชน เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
W9 T2 T10 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และพัฒนาระบบการตลาดเพ่ือ
การแข่งขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเพ่ิมการ
ประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทาง
สื่อสารสมัยใหม่  
W10 T4 สร้างระบบการหารายได้อ่ืนนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ (จัดตั้งหน่วยงาน
ที่ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ (สด.)) 
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TOWS 
Strategic 

Alternatives 
Matrix 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

 
W11 T1 T10 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
W12 T3 T10 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

      แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ปรับปรุง และพัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการทบทวนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
และบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง
กับบริบท ดังกล่าว เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบในการบริหารการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายรัฐบาล พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการท างานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ ปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อน
นวัตกรรม สารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือสร้างความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม 
A University that creates inspiration develops systematic thinking,  

produces excellent technology and serves the country 

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
- สร้ำงแรงบันดำลใจ หมายถึง การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติตามความถนัด 

ให้เกิดแรงบันดาลใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
- ทักษะกำรคิดเป็นระบบ หมายถึง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะ ทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 

- ปฏิบัติเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยี หมายถึง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital)  
ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  

- เป็นที่พึ่งของสังคม หมายถึง เพื่อพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ เป็นผู้น า 
และเป็นคนดี (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา) 
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พันธกิจ (Mission) 

  มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ 
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้ำหมำยสูงสุด (Ultimate Goal) 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า ด้านการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 
RMUTP strives to be one of the powerful technological university, 
Which produces internationally recognized hands-on graduates. 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values)  
คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 

Think Creatively, Do Professionally 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 

An innovative and Technological University for the Land 

ค ำอธิบำยเอกลักษณ์ 
 มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สมดุลกับธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต 

อัตลักษณ์ (Identity) 
บัณฑิตนักปฏิบัติ   ใฝ่รู้    สู้งาน    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีคุณธรรม 

Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity 

ค ำอธิบำยอัตลักษณ์ 
- บัณฑิตนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง

อย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบ  
มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

- ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
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- สู้งำน  หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
- เชี่ยวชำญเทคโนโลยี  หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนางาน

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และ  น าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

สุภำษิตสำกล 
ปญฺญา   โลกสฺมิ ปชฺโชโต 
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

Intelligence is the light in the world 

ปณิธำน (Determination) 
 

R  M  U  T  P 
 

R: Responsibility  หมายถึง ความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ  
M: Mastery    หมายถึง ความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพในระดับเป็นที่พ่ึงของสังคม 
U: Unity      หมายถึง รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว การท างานเป็นทีม 
T: Technology  หมายถึง พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน คิดเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์  

                       สร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ประโยชน์แก่สังคม 
P: Personal Integrity  หมายถึง มีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ                                                       

                                         มีธรรมาภิบาล 
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ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงเป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัดกำรบริหำร 3 ปี กลยุทธ์ 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือให้เป็น 
ที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา (การ
พัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่สอนด้วย 

สื่อการสอนดิจิทัล 

1.1.1.1 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีสู่การเป็นอาจารย ์
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยั 
1.1.1.2 ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู ้
ด้านการจดัการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล 
ระหว่างอาจารย ์
1.1.1.3 เพ่ิมประสิทธภิาพระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

- จัดท าลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาอาจารย์ให้มีลักษณะเป็นอาจารย์ที่พึงประสงค์ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน 
  การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน Teaching Assistant: TA โดยพัฒนา   
  ระบบรับสมัครและคัดเลือกผู้ช่วยสอน รวมทั้งก าหนดภาระงาน   
  และค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน  
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา อาทิ E – learning,  
  Online Class room 

 1.1.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคณุวุฒิแก่อาจารย์
ประจ า  
1.1.2.2 พัฒนากระบวนการคดัเลือกอาจารย์
ประจ า ที่สามารถคัดกรอง 
ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญ 
ตรงตามสาขาวชิาที่ต้องการ 

1.1.2.3 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
ให้แก่อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- จัดหาแหล่งข้อมูลด้านทุนการศึกษาให้แก่อาจารย์ 
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- สร้างระบบการคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ 
- สนับสนุนทรัพยากรให้อาจารย์มีความสะดวก 
  ในการพัฒนาตนเอง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือให้เป็น 
ที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา (การ
พัฒนาองค์กร) 

1.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.1.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

1.1.3.2 พัฒนากระบวนการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ ใหโ้ปร่งใส และรวดเร็ว 

1.1.3.3 ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้าน 
การขอต าแหน่งทางวชิาการระหว่างอาจารย์ใหม ่
และผู้ที่มีประสบการณ ์

- จัดกิจกรรมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอ   
  ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

- จัดท าระบบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่คล่องตัว 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการขอก าหนดต าแหน่งทาง   
  วิชาการ 

1.2 ระบบและทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ (ประสิทธิภาพ)  
 

1.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา 
ที่มีต่อสภาวะ
แวดล้อมในการ
เรียนรู้ 

1.2.1.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดให้
ครบทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลยัเพ่ือเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
1.2.1.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

1.2.1.3 เพ่ิมประสิทธภิาพการเรียนการสอน
ด้วยวธิีการสอนที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

- พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยห้องสมุด  
  และ E Library ส่วนเรียนรูด้้วยตนเอง ห้องประชุมย่อย  
  และส่วนสันทนาการ เป็นต้น 
- พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงามเอ้ือต่อการด ารงชีวิตที่ดี 
  และกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ 
- สร้างสถานที่ออกก าลังกายและจัดสถานที่เอ้ือต่อ 
  การจัดกิจกรรมต่างๆ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
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1.3 หลักสูตรและ
การจัดการเรียน 
การสอนทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติ
และสากล (คุณภาพ)  
 

1.3.1 ผลการประเมินการ
บริหารหลักสูตรโดยรวม
ของมหาวิทยาลัย 

1.3.1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

1.3.1.2 ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนานาชาต ิ

1.3.1.3 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการ 
ในประเทศและนานาชาต ิ

1.3.1.4 พัฒนาหลักสูตรโดยมุง่การเพิ่มขึ้นของ
อันดับมหาวิทยาลยั  
ในการจดัอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยองค์กร
ระดับสากล 

- เพ่ิมและปรับปรุงหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้    
  จากการท างานจริง 

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมในการบูรณาการ   
  ระหว่างกระบวนวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร 
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
  ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  และบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้าน STEM  
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
  การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก 
 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์การวัด
สมรรถนะก่อนส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ 

1.3.2.1 ก าหนดมาตรฐานทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

1.3.2.2 พัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.3.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 

- จัดท าเนื้อหารายวิชาด้านภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล 

- จัดกิจกรรมพัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

- จัดท ามาตรฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
(คุณภาพ)  
 

1.3.3 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

1.3.3.1 พัฒนามาตรฐานทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสารของนักศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 

1.3.3.2 พัฒนาวธิีการสอนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหม้ีประสิทธภิาพ 

1.3.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่นักศึกษา 

- จัดท าเนื้อหารายวิชาด้านเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล 

- จัดกิจกรรมพัฒนาวิธีการสอนทางเทคโนโลยี 
- จัดท ามาตรฐานทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา 

1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ  
ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม 
(ประสิทธิผล)  

 

1.4.1 ร้อยละของความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ภายใน 1 ปี ตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

1.4.1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนทุกรายวชิาให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม  
1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
ทั้งทางร่างกายและจติใจ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
  ระดับอุดมศึกษา 
- จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
- จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ 
  และมีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะและสังคม 
- มีระบบให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้
งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มี
คุณธรรม (ประสิทธิผล)  
 

1.4.2 ร้อยละ
บัณฑิตที่มีงานท า
และประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

1.4.2.1 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติการ 
1.4.2.2 พัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะหเ์ชิงวชิาการอย่างเป็นระบบ 
1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 

- จัดท าหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติการ  
- จัดท าหลักสูตรที่เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงวิชาการ  
- จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  และการสื่อสาร 

1.4.3 จ านวน
ผลงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ 

1.4.3.1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือประกวด 
1.4.3.2 พัฒนาทักษะการท างานรว่มกันเป็นทีม
1.4.3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดหรือ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรมและงานวิจัย 

- สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประกวด 
- จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมอบหมายการท างานในรูปแบบ 
  ทีมให้บรรลุเป้าหมาย 
- จัดหาข้อมูล/แหล่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

2.1 เพ่ิมสมรรถนะ
อาจารย ์นักวิจยั เพ่ือ
สร้างศักยภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรคใ์ห้มี
คุณภาพ (การพัฒนา
องค์กร) 
 

2.1.1 ร้อยละของ
จ านวนผลงานวิจัย
ทีไ่ดร้บัการตีพิมพ์
ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า และ
นักว ิจัย 

2.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้พัฒนาอาจารย์และนักวิจยัให้มี
ความรู้และเชีย่วชาญด้านวิจัยของอาจารยแ์ละนักวิจยั  
2.1.1.2 พัฒนาความสามารถของอาจารยแ์ละนักวิจยัในการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  
2.1.1.3 พัฒนาระบบโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  
เพ่ือฝึกและพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถสรา้งผลงานวิจยัและตีพิมพ์
เผยแพร่ 
2.1.1.4 สนบัสนนุการด าเนินการเผยแพรผ่ลงานวิจัยทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ  
2.1.1.5 สรา้งแรงจูงใจแก่บุคลากร ในการสรา้งผลงานวิจยัตพิีมพ์
ระดับนานาชาติคุณภาพสงูที่มีการอ้างอิงมาก 

- จัดกิจกรรมอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัย 
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียน 
  บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
- สร้างระบบโค้ชและพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างผลงานวิจัยและ   
  ตีพิมพ์เผยแพร่ 
- สร้างระบบการประเมินที่ให้ประโยชน์ต่อนักวิจัย 
  ที่มีคุณภาพสูง 
- ให้รางวัลกับนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพสูง 

 2.1.2 จ านวน
โครงการวิจัยที่
ได้รับการ
สนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลยั 

2.1.2.1 ส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายความรว่มมือด้านการวิจยั
ระหว่างหนว่ยงานทั้งในและตา่งประเทศ 
2.1.2.2  สง่เสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้ใน
กระบวนการวิจัยเชิงพาณชิย์  
2.1.2.3 พัฒนาความสามารถของอาจารยแ์ละนักวิจยั 
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยด้านการวิจัย 
  เชิงพาณิชย์ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนข้อเสนอ 
  โครงการวิจัย 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

2.2 พัฒนาระบบและ
กลไกการวิจยัอย่าง
ต่อเนื่อง (ประสิทธภิาพ) 

2.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจัย 

2.2.1.1 สนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนและการจัดสรรทุนจาก
งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรเพ่ือด าเนินการวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
2.2.1.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และ
นักวิจัยด้านการพัฒนาผลงานวิจัย 
2.2.1.3 สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ทั้งทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม 
รวมทั้ง อ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัย 

- จัดหาแหล่งเงินทุนและจัดสรรทุนจากงบประมาณ 
  ของหน่วยงาน 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
  เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย 
- จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเอื้อต่อการด าเนินการวิจัย 
- พัฒนาระบบการด าเนินงานวิจัยให้มีความสะดวก 

2.3 มีการวิจยัเพื่อการจดั
การศึกษาทาง เทคโนโลยี 
และการวิจัยเชิงพาณิชย ์
(คุณภาพ) 
 

2.3.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่น าไป
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน หรือการ
บริการวิชาการใน
ระยะเวลา 1 ปี ต่อ
จ านวนโครงการวิจัย
ทั้งหมด                        

2.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการน าผลงานวิจยัไปใช้
ในการเรียนการสอนและการบริการวชิาการ 
 

- วิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เอกชนและภาครัฐ 
  ต้องการ เพ่ือการน างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
  และพัฒนาประเทศ 
- บูรณางานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ   
  สังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 
- พัฒนาศูนยว์ิจัยเฉพาะทาง (Center of Excellence) 
- มีการน าองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ในการจัด  
  การศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

2.3 มีการวิจยัเพื่อการจดั
การศึกษาทาง เทคโนโลยี 
และการวิจัยเชิงพาณิชย ์
(คุณภาพ) 
 

2.3.2 จ านวน
ผลงานวจิัยและ
พัฒนาที่สามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญา สิทธิบตัร 
อนุสิทธิบัตร 

2.3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ 

- สร้างระบบการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
- ส่งเสริมกระบวนการการจัดท าโครงการวิจัยให้สามารถ 
  จดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
- จัดหาทรัพยากรและอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียน    
  ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 

2.3.3 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์
โดยหน่วยงาน
ภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

2.3.3.1 พัฒนาหน่วยงานด้านการจัดหาและบริหาร
กองทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 

- จัดตั้งหน่วยงานด้านการจัดหาและบริหารกองทุน 
- จัดระบบด้านการจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 
- จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารกองทุน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

3.1 มีระบบเครือข่าย
ความรว่มมือและบูรณา
การ 
การท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก  
(การพัฒนาองค์กร) 

3.1.1 จ านวน
เครือข่ายด้านการ
บริการวชิาการกับ
หน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครฐั ชุมชน 
เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม 

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก   

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ  
  ชุมชน เพ่ือน าผลการบริการวิชาการไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
- พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ    
  ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือเสริมสร้างการให้บริการวิชาการ 
  อย่างยั่งยืน 
 

3.1.2 ร้อยละของ
จ านวนเครือข่าย 
ความรว่มมือด้าน
บริการวชิาการ 
ที่มีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลยั 

3.1.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการ 
ที่ร่วมโดยเครือข่ายความร่วมมือ 

- จัดกิจกรรมการบริการวิชาการที่ร่วมมือโดยเครือข่ายความร่วมมือ  
  อย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

3.2 ระบบบรหิารจดัการ
ด้านบริการวชิาการ 
มีประสิทธภิาพและเอ้ือ
ต่อการแข่งขัน  
(ประสิทธภิาพ) 

3.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ระบบการบรหิาร
จัดการด้านบริการ
วิชาการ 

3.2.1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

- พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มีความคล่องตัวสูงขึ้น 
- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 กับการบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพมาสนับสนุน 
 การให้บริการทางวิชาการ 
 

3.3 การบริการวชิาการ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวนโครงการ
บริการวชิาการ 
ที่ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 

3.3.1.1 สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการที่
สามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ   
3.3.1.2 พัฒนาผลงานที่ได้จากการบริการวิชาการให้
ก่อเกิดรายได้อย่างยั่งยืน     

- การบริการวิชาการแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 
- บริการวิชาการท่ีสามารถแก้ปัญหาปัญหาเร่งด่วนของสังคม 
- จัดโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

3.4 พัฒนารายไดจ้าก
องค์ความรู้และการ
บริการวชิาการ  
(ประสิทธผิล) 

3.4.1 จ านวน
โครงการบริการสังคม 

3.4.1.1 สนับสนุนการให้บริการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- จดัโครงการบรกิารสงัคมจากองคค์วามรูท้ี่เช่ียวชาญ 

3.4.2 จ านวนเงิน
รายได้จากบริการ
สังคม 

3.4.2.1  สนับสนุนการน าองค์ความรู้หรือทักษะที่โดดเด่นของ
บุคลากร/หน่วยงาน มาสร้างเป็นโครงการบริการสังคม 
3.4.2.2 พัฒนากิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เพ่ือหารายได้จาก
การบริการสังคม 

- จดัโครงการบรกิารสงัคมจากองคค์วามรูท้ี่เช่ียวชาญ 

3.5 ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนให้เป็นที่
พ่ึงทางเทคโนโลยีและ
การพัฒนาอาชีพ 
(ประสิทธิผล) 

3.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่น าองค์
ความรู้ไปเผยแพร่
และบริการวิชาการ
แก่สังคม 

3.5.1.1 พัฒนาการสร้างโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ตอบ
โจทย์ชุมชน  
3.5.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 

 

- จัดโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
- ประชาสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

4.1 ระบบและกลไก 
การอนุรักษพั์ฒนา 
การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม   
และสิ่งแวดล้อมตาม
บริบทที่เปลีย่นแปลงไป
ของประเทศ  
(คุณภาพ) 
 

4.1.1 จ านวนโครงการ
บูรณาการด้านท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
สังคม ชุมชน องค์กร 

4.1.1.1 มีระบบกลไกการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจแก่
นักศึกษา บุคลากรในการอนุรักษ์ พัฒนาและการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
4.1.1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการด าเนินโครงการ
บูรณาการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 
4.1.1.3 สนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมกับสังคม ชุมชน และองค์กร  

- สร้างกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนามนุษย์  
  อย่างเป็นระบบตามหลักศาสนา 
- พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
  กับชุมชน 
- สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
- สร้างพิพิธภัณฑ์อาหารไทย 
- จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย/สากล 

4.1.2 จ านวนองค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์  
พัฒนาการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม  
ที่เผยแพร่บนสื่อ
เทคโนโลยี 

4.1.2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
4.1.2.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
4.1.2.3 สนับสนุนการด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ ์พัฒนาท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือระดับสากล 

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้าง   
  ฐานข้อมูล ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุงศาสนา    
  ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
- น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดท าฐานข้อมูล 
  ด้านการอนุรักษ์พัฒนา ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ    
  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
- ให้ทรัพยากรสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน 
  การเผยแพร่การอนุรักษ์พัฒนา ท านุบ ารุงศาสนา    
  ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ   
  ระดับสากล 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้าง
จิตส านึกรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยนื 
(ประสิทธผิล) 

4.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
โครงการGreen 
University 

4.2.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ในการสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อม  
4.2.1.2 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การลดการใช้
พลังงาน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย 

- จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรและนักศึกษา 
- ใช้มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย  
  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

5.1 มีการพัฒนา
ระบบทุนมนุษย ์
เพ่ือให้บุคลากร
ท างานอย่าง 
มืออาชีพพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชีวติ 
ที่ดี  
(การพัฒนาองค์กร) 

5.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

5.1.1.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  
5.1.1.2 พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่บุคลากร  
5.1.1.3 ส่งเสริมให้พัฒนาบุคลากรมีความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
- สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษา 
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมินผล 
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสาย
สนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล 
- สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย
ของบุคลากร 
- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสารถด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีใหม่ 
 

5.1.2  ร้อยละความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

5.1.2.1 พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถวัดประสิทธิภาพการ
ท างานได้อย่างเที่ยงตรงและมีความโปร่งใส  
5.1.2.2 สนับสนุนการเพิ่มสวัสดิการให้แก่
บุคลากร 
5.1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการท างาน  
5.1.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของบุคลากร 
 

- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรงและมีความโปร่งใส 
- จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร 
- จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างาน 
- มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
- จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะ 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและการบริหารจัดการเข้ากับ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

5.2 ปฏิรูป
มหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 
(การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารตามแบบจ าลอง 
การขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่ 
การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 6 ด้าน 
 

5.2.1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1.2 เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากร  
5.2.1.3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล
ที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1.4 พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับงานวิจัย 
สร้างคลังทรัพยากร และสร้างองค์ความรู้ดิจิทัล  
5.2.1.5 ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
5.2.1.6 พัฒนาระบบเว็บไซต์ที่สามารถ 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารและให้บริการได้
อย่างครบถ้วน 
 
 

- มีระบบการจัดการเรียนการสอนดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่นักศึกษาและบุคลากร 
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
- มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงงานวิจัย ทรัพยากร และองค์ความรู้ 
- จัดหาทรัพยากรและอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
- มีเว็บไซต์แจ้งข่าวสารและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีสว่นรว่ม
และธรรมาภิบาล 
(ประสิทธภิาพ) 

5.3.1 ผลประเมิน
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

5.3.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว  
มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรร
มาภิบาล  
5.3.1.2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกัน
เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด  
5.3.1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตอบสนอง
นโยบายส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

- มีแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส 
- ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของหน่วยงานระดับคณะ/
ส านัก/สถาบัน 
- พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว ลดขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่ 
One Stop Service 
- มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกันเพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน 

5.3.2 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี 

5.3.2.1 พัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
5.3.2.2 ส่งเสริมการก ากับดูแล ประเมินผลและ
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารทุกระดับ  
5.3.2.3 พัฒนากระบวนการเร่งรัดติดตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  

- จัดท าแผนปฏิบัติงานและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
- มีการก ากับดูแล ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารทุกระดับ 
- มีการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีสว่นรว่ม
และธรรมาภิบาล 
(ประสิทธภิาพ) 

5.3.3 ร้อยละความ
เสี่ยงที่ลดลงของ
มหาวิทยาลัย 

5.3.3.1 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
5.3.3.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
5.3.3.3 สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
การควบคุมความเสี่ยง  
5.3.3.4 พัฒนากระบวนการเร่งรัดติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

- มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าคู่มือเพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัย 
- มีการรายงานผลตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
- มีการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

5.3.4 ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
การเตรยีมความพร้อม
ในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ 

5.3.4.1 เสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่อง
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
5.3.4.2 พัฒนากระบวนการด าเนินการสู่มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
5.3.4.3 เร่งรัดติดตามการด าเนินกิจกรรมการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้เป็นไปตามแผนงาน 
ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ 

- จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
- มีกระบวนการด าเนินการสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
- มีการติดตามการด าเนินกิจกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

5.3.5 จ านวนองค์
ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงาน
จริงของหน่วยงาน
อย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม 

5.3.5.1 พัฒนาการจัดการความรู้ในลักษณะคลังความรู้ 
ทีเ่ป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น  
5.3.5.2 สนับสนุนการด าเนินการน าองคค์วามรู้มาพัฒนา 
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

- จัดให้มีฐานข้อมูลคลังความรู้ที่ง่ายต่อการสืบค้น 
- มีระบบทรัพยากรและอ านวยความสะดวกต่อการน าองค์ความรู้มา
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีสว่นรว่ม
และธรรมาภิบาล 
(ประสิทธภิาพ) 

5.3.6 ประสิทธิภาพใน
การบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 
 
5.3.6 (1) 
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

5.3.6.(1).1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
ที่มปีระสิทธิภาพ 
5.3.6.(1).2 สนับสนุนการเร่งรัดติดตาม การปฏิบัติงาน
และ 
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

- มีระบบบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
- ใช้เทคโนโลยีในการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผน 

5.3.6 (2) 
ความสามารถในการ
ก่อหนี้ผูกพันรายการ
งบลงทุน 

5.3.6.(2).1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
ที่มปีระสิทธิภาพ 
5.3.6.(2).2 พัฒนาระบบการรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน
รายการงบลงทุนที่มปีระสิทธิภาพ 

- มีระบบบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
- ใช้เทคโนโลยีในการรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันรายการงบ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินงำน 

5.3 การบริหารจัดการ 
มีความคล่องตวัเอ้ือต่อ 
การแข่งขันอย่าง 
มีประสิทธภิาพ 
ตามหลักการมีสว่นรว่ม
และธรรมาภิบาล 
(ประสิทธภิาพ) 

5.3.7 ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการ 

5.3.7.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประกัน
คุณภาพด้านการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี  
5.3.7.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  
5.3.7.3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
กระบวนการด าเนินการประกันคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

- มีระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

- ใช้เทคโนโลยีในการติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้น าด้าน Digital 
Economy (คุณภาพ) 

5.4.1 จ านวนผู้เข้ารับ
บริการสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ระบบเปิด 
และผู้เข้าร่วมอบรม 
ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาทักษะด้าน 
Digital Economy 

5.4.1.1  สนับสนุนงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับ
นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล  
5.4.1.2  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่ง
บริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด ด้าน Digital 
Economy  
แก่บุคลากร/นักศึกษา/บุคคลภายนอก 

- มีการบูรณาการการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ให้น าไปสู่ Digital Economy 
- มีการประชาสัมพันธ์แหล่งบริการด้าน  Digital Economy 
ของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ปี กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

5.5 มหาวิทยาลัยมี
รายได้ และทรัพย์สิน 
สามารถพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

5.5.1 ร้อยละรายได้อ่ืน
ที่นอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ 
 

5.5.1.1 พัฒนาหน่วยการบริหารจัดการ 
รายได้ที่มปีระสิทธิภาพ 
5.5.1.2 ส่งเสริมการจัดหารายได้ จาก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
5.5.1.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั้น 
5.5.1.4 ส่งเสริมการสร้างรายได้เพ่ิมจาก
การให้บริการพ้ืนที่ 

- จัดตั้งส านักงานเพ่ือบริหารจัดการด้านเงินบริจาค 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง 
- มีทรัพยากรและอ านวยความสะดวกในการสร้างรายได้ 
จากความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
- มีทรัพยากรและอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรระยะสั้น 
- สร้างรายได้เพ่ิมจากการให้บริการพ้ืนที่ 
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 ส่วนที่ 4 

กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ 
  

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร สู่ การด า เนินการปฏิบัติ ราชการให้ เกิดรูปธรรมอย่างชัด เจน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้   
โดยมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามแนวทางของระบบบริหารให้เป็นไปตามขั้นตอนตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน  
ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ดังกล่าว จะมี 39 ดัชนีชี้วัด ซึ่งมีการจัดการความรับผิดชอบในการก ากับดัชนีชี้วัด 
เป็นไปล าดับ จากผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารนโยบาย ไปสู่ผู้ รับผิดชอบในแต่ละเป้าประสงค์เพ่ือน านโยบาย 
ที่ได้รับมอบหมายสู่การปฏิบัติ และบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับพันธกิจ  
เพ่ือให้ผลลัพธ์บั้นปลายบรรลุค่าเป้าหมายทุกดัชนีชี้วัด รวมไปถึงการพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ
จากสังคม ชุมชน  

โดยการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ขึ้น โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/
กิ จ ก ร รม  ที่ ต้ อ ง ปฏิ บั ติ ต า ม เ ว ล าด า เ นิ น ก า ร  หน่ ว ย ง านผู้ รั บ ผิ ด ช อบ  งบประมาณด า เ นิ น ง า น  
แผนการเบิกจ่าย รวมไปถึงการรายงานผลให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่ก าหนด ซึ่งเป็นไป 
ตามแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ (Plan) จึงเป็นกระบวนการในการบริหารที่เป็นสากล และพัฒนามหาวิทยาลัย 
ด้วยการปฏิบัติตามแผนที่มีการก าหนดไว้ ทั้งในด้านเป้าหมาย งบประมาณ การติดตาม การประเมินผล  
และการรายงานผลในแต่ละส่วนครอบคลุมระบบงานทั้งหมด (Do) ประกอบกับการติดตามตรวจสอบผลงาน
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ตามรอบเวลาของงานแต่ละประเภท (Check) สามารถประเมินผลงานหรือ
เปรียบเทียบผล ตัดสินใจในการพัฒนาระบบการท างานให้เป็นมาตรฐาน ตามหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
ของงานที่มีรอบเวลาแตกต่างกันไป (Action)  
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ตำรำงท่ี 4.1 กำรประมำณกำรวงเงินงบประมำณรวม       
           หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
งบประมาณรายจ่าย 917.5317 875.5009 815.4006 1,429.9288* 1,593.7505* 
งบประมาณเงินรายได ้ 314.3287 308.3141 312.6046 339.0646** 349.1858** 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,231.8604 1,183.8150 1,128.0052 1,768.9934 1,942.9364 
 
ตำรำงท่ี 4.2 งบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำน แผนงำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564* พ.ศ. 2565* 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 547.0476 477.0655 514.1126 617.5268 679.2796 
ผลผลิตฯ ด้านสังคมศาสตร์ 86.8250 113.1901 79.6206 168.7178 194.0254 
ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ 5.0000 5.0000 5.0000 29.8389 34.3147 
ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงฯ 3.0000 3.0000 3.0000 4.3695 5.0249 
ผลผลิตฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 238.0642 188.2407 130.3815 431.6517 496.0994 
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 37.6074 14.0939 29.2859 32.0095 34.9838 

โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของ
ประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

- 74.91707 54.0000 104.0000 104.0000 

 
ตำรำงท่ี 4.3 งบประมำณเงินรำยได้แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำน แผนงำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
                                       หนว่ย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564** พ.ศ. 2565** 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 53.6058 53.4824 56.1565 58.9643 61.9126 
ผลผลิตฯ ด้านสังคมศาสตร์ 59.7791 64.5081 70.3273 77.2783 81.1423 
ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ 0.3542 0.6240 0.6552 0.6880 0.7224 
ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงฯ 3.3155 2.0342 2.1359 2.2427 2.3549 
ผลผลิตฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 193.7132 137.9467 180.7777 197.2117 200.2401 
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 3.5607 2.43050 2.5520 2.3796 2.8135 

* การประมาณการวงเงินงบประมาณที่จะเสนอของบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
** การประมาณงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564 - 2565  
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ส่วนที่ 5 

กำรติดตำมและประเมนิผลแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

5.1 กำรก ำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ 
ประจ าปี เพ่ือพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ  
ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

   5.1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(1)  รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานทุกวันที่ 3 ของเดือน ตามแผน

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น กิจกรรมที่ด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดตามแผน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
(2) รายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
โดยรายงานตามรอบปีการศึกษา และรอบปีงบประมาณ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา  

5 .1 .2  ร ายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามแบบฟอร์ม 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

5.1.3 ส่งรายงาน ก าหนดให้หน่วยงานหลักส่งผลการด าเนินงาน ในข้อ 5.1.1 (2) และ5.1.2  
ตามก าหนดเวลาในคู่มือการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 5.1 แสดงกระบวนกำรติดตำมและประเมินผล 
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  5.2 กำรประเมินผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  

5.2.1  กองนโยบายและแผน รวบรวม/วิ เคราะห์/จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ งานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเอกสารประกอบวาระในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ทุกไตรมาส ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการ และเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะ  
ทุกไตรมาส รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบันทึกข้อมูลเข้าระบบ  
ของส านักงบประมาณ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกเดือน (ภายใน 7 วันท าการ 
นับจากสิ้นเดือน) และจัดส่งเป็นเอกสารทุกไตรมาส ให้ส านักงบประมาณ และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ทั้งนี้ ก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ 4 ไตรมาส มีดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) จัดประชุมภายในเดือน มกราคม  
- ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) จัดประชุมภายในเดือน เมษายน  
- ครั้งที่ 3 (ไตรมาสที่ 3) จัดประชุมภายในเดือน กรกฎาคม  
- ครั้งที่ 4 (ไตรมาสที่ 4) จัดประชุมภายในเดือน ตุลาคม  

โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มา ดังนี้  
1) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และดัชนีชี้วัดตามแผน จากระบบ BPM  
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากกองคลัง (ซึ่งได้ข้อมูลมาจากระบบ ERP และ GFMIS)  
3) ผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนกเป็นตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานหลัก 

5.2.2 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอผู้บริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ  

5.2 .3 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ร ัฐบาลได ้ม ีระเบ ียบว ่าด้วย  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มีการน าเข้าแผนระดับ 3 สู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR)  
เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยแผนระดับ 3 ที่หน่วยงานรับผิดชอบได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ รวมทั้งให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ในระบบ (eMENSCR)  ตามระยะเวลาก าหนด ซึ ่งมหาวิทยาลัยจะรายงานทุกโครงการทั้ งที ่ใช้และไม่ใช้
งบประมาณเข้าสู่ระบบ (eMENSCR)   และรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2562 - 2564) 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพมาตรฐานสากล (10 KPIs) 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย – ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้ 
กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพือ่ให้
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน 
และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา  
(การพัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย ์
ที่สอนด้วยสื่อการสอนดจิิทัล 

- สวท ร้อยละ 50 60 70 สวท 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  50 60 70  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  50 60 70  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  50 60 70  
4.บริหารธุรกิจ  50 60 70  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  50 60 70  
6.วิศวกรรมศาสตร์  50 60 70  
7.ศิลปศาสตร์  50 60 70  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  50 60 70  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  50 60 70  
      

1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

- กบ ร้อยละ 25 25 26 กบ 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  25 25 26  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  25 25 26  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  25 25 26  
4.บริหารธุรกิจ  25 25 26  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  25 25 26  
6.วิศวกรรมศาสตร์  25 25 26  
7.ศิลปศาสตร์  25 25 26  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  25 25 26  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  25 25 26  
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย – ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้ 
กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพือ่ให้
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน 
และเป็นผู้สร้าง 
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
(การพัฒนาองค์กร)  
 

1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

- กบ. ร้อยละ 25 30 30 กบ 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  25 30 30  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  25 30 30  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  25 30 30  
4.บริหารธุรกิจ  25 30 30  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  25 30 30  
6.วิศวกรรมศาสตร์  25 30 30  
7.ศิลปศาสตร์  25 30 30  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  25 30 30  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  25 30 30  
      

1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ (ประสิทธิภาพ)  

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมใน
การเรยีนรู ้

- สวส.+สวท. ร้อยละ 40 50 60 สวส 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  40 50 60  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  40 50 60  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  40 50 60  
4.บริหารธุรกิจ  40 50 60  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  40 50 60  
6.วิศวกรรมศาสตร์  40 50 60  
7.ศิลปศาสตร์  40 50 60  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  40 50 60  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  40 50 60  
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย – ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
(คุณภาพ) 

1.3.1 ผลการประเมิน 
การบริหารหลักสูตรโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 
           
   

- สวท คะแนน 3.20 3.20 3.20 สวท 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  3.20 3.20 3.20  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  3.20 3.20 3.20  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  3.20 3.20 3.20  
4.บริหารธุรกิจ  3.20 3.20 3.20  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  3.20 3.20 3.20  
6.วิศวกรรมศาสตร์  3.20 3.20 3.20  
7.ศิลปศาสตร์  3.20 3.20 3.20  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  3.20 3.20 3.20  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  3.20 3.20 3.20  

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษา 
ที่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะ
ก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสตูร
ระดับปริญญาตรีด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- สภ+สวท ร้อยละ 20 25 25 สวท 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย – ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
(คุณภาพ) 

1.3.3  ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

- สวส และคณะ ร้อยละ 40 60 80 สวท 

1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  40 60 80  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  40 60 80  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  40 60 80  
4.บริหารธุรกิจ  40 60 80  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  40 60 80  
6.วิศวกรรมศาสตร์  40 60 80  
7.ศิลปศาสตร์  40 60 80  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  40 60 80  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  40 60 80  

1.4 บัณฑตินักปฏิบัติ ใฝรู่้ สูง้าน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคณุธรรม 
(ประสิทธิผล) 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย 
 

-  กพศ ร้อยละ 75 80 80 กพศ 
      
      
      
      
      

1.4.2 ร้อยละบณัฑติที่มีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป ี

- กพศ ร้อยละ 80 80 80 กพศ 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย – ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.4 บัณฑตินักปฏิบัติ ใฝรู่้ สูง้าน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคณุธรรม 
(ประสิทธิผล) 

1.4.3 จ านวนผลงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาต ิ

-  กพศ จ านวน
รางวัล 

20 25 25 กพศ 

1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  1 1 1  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  3 5 5  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  2 2 2  
4.บริหารธุรกิจ  2 2 2  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  1 1 1  
6.วิศวกรรมศาสตร์  2 3 3  
7.ศิลปศาสตร์  7 7 7  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  1 2 2  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  1 2 2  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (6 KPIs) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่งให้ กนผ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.1  เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ 
นักวิจัย เพื่อสร้างศักยภาพ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใหม้ี
คุณภาพ (การพัฒนาองค์กร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 ร้อยละของจ านวน
ผลงานว ิจัยทีไ่ดรับ 
การต ีพ ิมพในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
ตอ่จ านวนอาจารยประจ า และ
นักว ิจัย 
 
           

- สวพ และคณะ ร้อยละ 20 25 30 สวพ 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  15 20 20  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  15 20 20  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  25 30 35  
4.บริหารธุรกิจ  20 25 25  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  35 40 45  
6.วิศวกรรมศาสตร์  25 30 35  
7.ศิลปศาสตร์  15 20 20  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  25 30 35  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  25 30 35  
10.สวพ.  15 20 20  

2.1.2 จ านวนโครงการวิจยัที่
ไดร้ับการสนับสนนุจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลยั 
 

- สวพ และคณะ โครงการ 13 15 16 สวพ 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  1 1 1  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  2 2 2  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1 1 1  
4.บริหารธุรกิจ  1 2 2  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  1 2 2  
6.วิศวกรรมศาสตร์  2 2 3  
7.ศิลปศาสตร์  1 1 1  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  1 1 1  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  2 2 2  
10.สวพ.  1 1 1  
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 
 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงาน 
ที่ส่งให้ กนผ ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.2  พัฒนาระบบและกลไก
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(ประสิทธิภาพ) 

2.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
สนับสนนุการวิจัย 

- สวพ ร้อยละ 60 70 80 สวพ 
      

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจดั
การศึกษาทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์ (คณุภาพ) 

2.3.1 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ี
น าไปพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอน หรือการบริการวิชาการใน
ระยะเวลา 1 ปี  
ต่อจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด                        
 

- สวพ + สวท ร้อยละ 15 20 25 สวพ 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  15 20 25  

2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  15 20 25  

3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  15 20 25  

4.บริหารธุรกิจ  15 20 25  

5.วิทยาศาสตร์ฯ  15 20 25  

6.วิศวกรรมศาสตร์  15 20 25  

7.ศิลปศาสตร์  15 20 25  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  15 20 25  

9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  15 20 25  

2.3.2 จ านวนผลงานวิจยัและ
พัฒนาท่ีสามารถจดทะเบยีน
ทรัพยส์ินทางปญัญา สิทธิบตัร  
อนุสิทธิบตัร 

- สวพ ผลงาน 6 9 11 สวพ 

- วิศวกรรมศาสตร์  2 3 4  
- วิทยาศาสตร์ฯ  1 2 2  
- สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  3 4 5  



  

 

67 
 

 
                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ให้ กนผ ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจดัการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิง
พาณิชย์ (คุณภาพ) 

2.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงาน
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

- สวพ และคณะ ร้อยละ 7 10 15 สวพ 

1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  7 10 15  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  7 10 15  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  7 10 15  
4.บริหารธุรกิจ  7 10 15  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  7 10 15  
6.วิศวกรรมศาสตร์  7 10 15  
7.ศิลปศาสตร์  7 10 15  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  7 10 15  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  7 10 15  
10.สวพ.  7 10 15  
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (7 KPIs) 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.1 มีระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการการ
ท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก (การพัฒนา
องค์กร) 

3.1.1 จ านวนเครือขา่ยด้าน
การบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ 
ชุมชน เอกชน 
ภาคอตุสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 

- สวพ เครือข่าย 19 24 28 สวพ 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  2 3 3  
2.เทคโนโลยีคหกรรศาสตร์  2 2 3  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  2 2 3  
4.บริหารธุรกิจ  2 2 3  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  2 3 3  
6.วิศวกรรมศาสตร์  3 4 5  
7.ศิลปศาสตร์  2 3 3  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  2 3 3  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  2 2 2  

 3.1.2 ร้อยละของจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการที่มกีาร
ด าเนินงานต่อเนื่องรว่มกบั
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

- สวพ ร้อยละ 80 80 80 สวพ 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  80 80 80  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  80 80 80  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  80 80 80  
4.บริหารธุรกิจ  80 80 80  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  80 80 80  
6.วิศวกรรมศาสตร์  80 80 80  
7.ศิลปศาสตร์  80 80 80  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  80 80 80  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  80 80 80  
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย-ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.2 ระบบบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อ
การแข่งขัน  
(ประสิทธิภาพ) 

3.2.1 ร้อยละความส าเร็จของ 
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบ
การบรหิารจดัการดา้นบริการ
วิชาการ 

- สวพ ร้อยละ 60 70 80 สวพ 
      

3.3 การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่ใชป้ระโยชน์ในการ
พัฒนาและสร้างมลูค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 

- สวพ และคณะ โครงการ 18 27 27 สวพ 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย-ปีการศกึษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.4 พัฒนารายได้จาก
องค์ความรู้และการ
บริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) 

3.4.1 จ านวนโครงการบริการ
สังคม  
 

สวพ คณะ สวส สวท สวพ สถาบัน
ภาษา และ สด 

โครงการ 19 20 21 สวพ 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  1 1 1  
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1 1 1  

3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1 1 1  
4. บริหารธุรกิจ  2 2 2  

5. วิทยาศาสตรฯ์  2 2 2  
6. วิศวกรรมศาสตร์  2 2 2  

7. ศิลปศาสตร์  1 1 1  

8. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  1 1 1  
9. อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  1 1 1  

10. สวส  1 1 1  
11. สวท  1 1 1  

12. สวพ  2 3 4  
13. สภ  2 2 2  

14. สด  1 1 1  
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้
และการบริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) 

3.4.2 จ านวนเงินรายได้
จากบริการสังคม 
 

- สวพ และคณะ บาท 4,050,000 4,380,000 4,590,000 สวพ 
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  50,000 60,000 70,000  
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  300,000 300,000 300,000  
3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  100,000 200,000 200,000  
4. บริหารธุรกิจ  1,000,000 1,000,000 1,000,000  
5. วิทยาศาสตรฯ์  300,000 400,000 500,000  
6. วิศวกรรมศาสตร์  500,000 500,000 500,000  
7. ศิลปศาสตร์  300,000 300,000 300,000  
8. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  50,000 60,000 70,000  
9. อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  50,000 60,000 50,000  
10. สวส  100,000 150,000 200,000  
11. สวท  100,000 100,000 100,000  
12. สวพ  1,000,000 1,000,000 1,000,000  
13. สภ  100,000 100,000 100,000  
14. สด  100,000 150,000 200,000  

3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ให้เป็นท่ีพึ่งทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอาชีพ (ประสิทธิผล) 

3.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่น าองค์
ความรู้ไปเผยแพร่และ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

- สวพ. และคณะ ร้อยละ 20 25 30 สวพ 
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  20 25 30  
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  20 25 30  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  20 25 30  
4.บริหารธุรกิจ  20 25 30  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  20 25 30  
6.วิศวกรรมศาสตร์  20 25 30  
7.ศิลปศาสตร์  20 25 30  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  20 25 30  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  20 25 30  
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (3 KPIs) 
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                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 
 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.1 ระบบและกลไก 
การอนุรักษ์พัฒนา 
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม   
และสิ่งแวดล้อมตามบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  
(คุณภาพ 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมร่วมกบั
สังคม ชุมชน องค์กร 

- กศว. โครงการ 25 25 25 กศว. 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  2 2 2  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  3 3 3  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  2 2 2  
4.บริหารธุรกิจ  2 2 2  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  1 1 1  
6.วิศวกรรมศาสตร์  1 1 1  
7.ศิลปศาสตร์  2 2 2  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  3 3 3  
9.อุสาหกรรมสิ่งทอฯ  3 3 3  
10. กศว.  6 6 6  

4.1.2 จ านวนองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์  พัฒนาการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ท่ีเผยแพร่บนสื่อ
เทคโนโลย ี

- กศว.  ผลงาน 25 45 45 กศว. 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  2 2 2  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  5 10 10  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  2 3 3  
4.บริหารธุรกิจ  2 4 4  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  2 4 4  
6.วิศวกรรมศาสตร์  1 2 2  
7.ศิลปศาสตร์  1 4 4  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  2 3 3  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  2 3 3  
10.กศว.  6 10 10  
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้าง
จิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ Green University  
 

- กก. และคณะ ร้อยละ 80 85 90 กก. 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างมีคณุภาพ (13 KPIs) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.1 มีการพัฒนาระบบทุน
มนุษย์ เพ่ือให้บุคลากร
ท างานอย่างมืออาชีพ
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
(การพัฒนาองค์กร) 

5.1.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

- กบ. ร้อยละ 60 65 70 กบ. 
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  60 65 70  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  60 65 70  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  60 65 70  
4.บริหารธุรกิจ  60 65 70  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  60 65 70  
6.วิศวกรรมศาสตร์  60 65 70  
7.ศิลปศาสตร์  60 65 70  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  60 65 70  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  60 65 70  

5.1.2 ร้อยละความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

- กบ. ร้อยละ 70 
 

75 
 

80 กบ. 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University  
(การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามแบบจ าลอง 
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
6 ด้าน 

- สวส. และคณะ ร้อยละ 72 75 80 สวส. 
      

5.3 การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิ-บาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ผลประเมินการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

- สปภ. ร้อยละ 80 80 80 สปภ. 

 

 

 

 

 

 



  

 

81 
 

 
                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.3 การบริหารจดัการ 
มีความคล่องตัวเอื้อต่อ 
การแข่งขันอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
ตามหลักการมสี่วนร่วมและ 
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.2 ร้อยละความส าเร็จ 
ในการปฏิบัตริาชการของ
หน่วยงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี  

- กนผ. ร้อยละ 75 80 85 กนผ. 
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา  75 80 85  
2.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 75 80 85  

3.ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 75 80 85  

4.ส านักงานอธิการบดี   75 80 85  
5.ศูนย์การจัดการความรู้ KM  75 80 85  
6.สถาบันภาษา  75 80 85  
7.สถาบันสหวิทยาการดิจิทลัและ
หุ่นยนต ์
 
 
 

 75 80 85  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.3 การบริหารจดัการมีความคล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมี
ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (ประสทิธิภาพ) 
 

5.3.3 ร้อยละความเสี่ยง 
ที่ลดลงของมหาวิทยาลัย 
 

- กนผ. ร้อยละ 18 21 24 กนผ 

5.3.4 ร้อยละความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
 
           
 

- กบ. + สอ. ร้อยละ 50 80 100 สอ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย – ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูลให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.3 การบริหารจดัการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักการมี
ส่วนร่วมและ 
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.5 จ านวนองค์ความรู้ 
ที่น ามาพัฒนาการปฏิบตัิงาน
จริงของหน่วยงานอย่างเห็น
ผลเป็นรูปธรรม  

- ศจร. จ านวน 
องค์ความรู้ 

28 42 56 ศจร 

1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  2 3 4  
2.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  2 3 4  
3.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  2 3 4  
4.บริหารธุรกิจ  2 3 4  
5.วิทยาศาสตร์ฯ  2 3 4  
6.วิศวกรรมศาสตร์  2 3 4  
7.ศิลปศาสตร์  2 3 4  
8.สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  2 3 4  
9.อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  2 3 4  
10.สวพ.  2 3 4  
11.สวท.  2 3 4  
12.สวส.  2 3 4  
13.สถาบันภาษา  2 3 4  
14.สอ.  2 3 4  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้ กนผ. 
ปี 62 ปี 63 ปี 64  

5.3 การบริหารจดัการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.6 ประสิทธิภาพของการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลยั 
 

- - - - - - 

5.3.6 (1) ความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

- กนผ 
 

ร้อยละ 3 
 

2.5 
 

2 
 

กนผ 
 

5.3.6 (2) ความสามารถในการก่อ
หนี้ผูกพันรายการงบลงทุน 
 

- กค 
 

ร้อยละ 85 90 95 กค 

5.3.7 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
 

- สปภ 
- สอ 

คะแนน 4.00 4.50 4.75 สปภ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยงานที่จัดท า หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย - ปีการศึกษา หน่วยงานที่ส่งข้อมูล
ให้ กนผ. ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าดา้น Digital 
Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยักลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (คณุภาพ) 

5.4.1  จ านวนผู้เข้ารับ
บริการสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ระบบเปิด และ
ผู้เข้าร่วมอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะด้าน Digital 
Economy 
 

- สด และคณะ  จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน) 

500 1,000 2,000 สด 

5.5 มหาวิทยาลัยมรีายได้ และทรพัย์สิน 
สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

5.5.1 ร้อยละรายได้อื่นท่ี
นอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ 
 
 

- กค ร้อยละ 22 23 25 กค 
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5.4 รายละเอียดดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -
2565 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2562 - 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวนดัชนีชี้วัด 

ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวนดัชนีชี้วัด 

ระดับคณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล        

10 7 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานวิจัยและพัฒนา  

6 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 

7 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ 

13 4 

รวม 39 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนาองค์กร) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1      ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล  

หน่วยนับ      ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  ในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การรับรู้ การติดต่อสื่อสาร
ตลอดจนการเรียนรู้ต่าง ๆ ล้วนกระท าผ่านทางเครือข่ายสังคม (Social Network) จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีหรือกระบวน  
การเรียนการสอน และเพื่อก้าวทันสังคมโลกที่เปลี่ยนไป การน าสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวน  
การจัดการเรียนการสอนนับเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งการน ามาใช้นี้อาจใช้เพียงบางบทเรียนก็ได้  

 สื่อดิจิทัล หมายถึง   (Digital Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานด้วยใช้รหัสดิจิทัลสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองมือดิจิทัล และกลุ่มสื่อดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มเครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล โดยครอบคลุม
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต การโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงโปรแกรม และแอปพลิเคชั่น
ต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือ 

2. กลุ่มเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) หมายถึง สื่อที่ใช้ส าหรับการน าเสนอผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 2.1 สื่อมัลติมี เดีย หมายถึง การน าสื่อหลายชนิดมาผสมสานกัน ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ นิ่ ง
ภาพ เคลื่ อนไหว เสียง และวิดี โอ โดยอาศัยกระบวนการผลิตผ่ าน เครื่องมือที่ ท างานด้วยระบบดิจิทั ล  
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด และสมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ  

 2.2  สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อที่งานด้วยระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้สื่อสารระหว่าง
กันในเครือข่ายสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ได้ แก่  1 ) Weblogs 2 ) Social Network 3 ) Online Video 4 ) Porto Sharing 5 ) Wikis 6 ) Virtual Worlds  
7) Crowd Sourcing 8) Podcasting 9) Web board 10) Micro Blogging นอกจากนี้ยั งรวมถึงสารสนเทศ 
แบบออนไลน์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Journals) แมคกาซีนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-magazine) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฯลฯ) และแอปพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่ท างาน 
ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด สมาร์ทโฟน ฯลฯ 

สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ทีส่อนด้วยสื่อการสอนดจิิทัล 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีส่อนด้วย 
สื่อการสอนดิจิทัล 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

xxx 
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  ผลการด าเนินงาน  

      การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์
ประจ า ทั้งหมด 

(ไม่นับอาจารย์ท่ี
ลาศึกษาต่อ) 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าที่สอน
ด้วยสื่อการ
สอนดิจิทลั 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    
 
    เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.1 - 01  
KPI 1.1.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 

1.1.1 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.2    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดั งนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ  
พันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
xxx 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมด 

 

จ านวนอาจารย์
ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญา
เอก 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.2 - 01  
KPI 1.1.2 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ 
ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
xxx 

ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
              - ปฏิบัติงานจริง  
              - ลาศึกษาต่อ  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
              - อาจารย์  
              - ผูช้่วยศาสตราจารย์  
              - รองศาสตราจารย์  
              - ศาสตราจารย ์  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



    
 

 
93 

 

 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมด 

 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทีด่ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.1.3. - 01  
KPI 1.1.3 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 
 

หน่วยนับ  ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อม  
ด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์  Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร ์  
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 

1.2..1 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.2..1 - 01  
KPI 1.2..1 - 02  

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 1.3  หลักสูตรและการจัดการทันสมัยมีมาตรฐานระดับชาติและสากล (คุณภาพ) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1   ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย  
                       

หน่วยนับ   คะแนน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด  :  ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ/มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อน
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ/มหาวิทยาลัย รับผิดชอบ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์ สกอ.) (ใช้ผลการตรวจประเมินที่ผ่านการตรวจจากผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ สกอ.) 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
= 

 
xx 

 
= .... คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะ/มหาวิทยาลยั 
รับผิดชอบ 

xxx 

 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ คณะ/หลักสตูร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

หลักสูตร 
(ปีการศึกษา ......) 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 

1.3.1 
คะแนน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ล าดับ คณะ/หลักสตูร ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
หลักสูตร 

(ปีการศึกษา ......) 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

4. คณะบริหารธุรกิจ  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

7. คณะศิลปศาสตร ์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

ล าดับ คณะ/หลักสตูร ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
หลักสูตร 

(ปีการศึกษา ......) 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น... หลกัสูตร  

  เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.3.1 - 01  
KPI 1.3.1 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.2    ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตร       
                          ระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ 
หน่วยนับ         ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด  :  พิจารณาจากผลการสอบผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะ
การพูด การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ 
 

 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารวัด
สมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรดี้านภาษาอังกฤษ X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบด้าน

ภาษาอังกฤษ (ช้ันปีสุดท้าย) 
xxx 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ 

จ านวน
นักศึกษาที่
สอบผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
สอบผ่าน
เกณฑ ์

1. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธรุกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์    
7. คณะศลิปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟช่ัน 
   

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

   

มหาวิทยาลัย    

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.3.2 - 01  
KPI 1.3.2 - 02  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รายงาน ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

ดชันีชี้วัดท่ี 1.3.3   รอ้ยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากผลการทดสอบความรู้และการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้านเทคโนโลยีของ
นักศึกษา เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมการเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ และเพ่ือการน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์สากล 

 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านด้าน ICT ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือตามเกณฑ์ของสากล X 100  = ร้อยละ .... 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ (ชั้นปีสุดท้าย) 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักศึกษา
ที่สอบผ่าน 

ร้อยละที่
สอบผ่าน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 

1.3.3 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.3.3 - 01  
KPI 1.3.3 - 02  

 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชีว้ัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม (ประสิทธิผล) 
 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.4.1   ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
      แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย  
 

หน่วยนับ   ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ  2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ  3) บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม   ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ ใช้บัณฑิต โดยมีความหมาย ดังนี้   ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 
4 ด้าน ได้แก่ 
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ หมายถึง บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 
  2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ 
สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
 3) บัณฑิตมี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น มีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม หมายถึง บัณฑิตที่พัฒนาสังคมตาม  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ เป็นผู้น า เป็นคนดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือน า 
องค์ความรู้มาพัฒนาสังคม 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตภายใน 1 ปี 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาก 

การประเมินบณัฑิต 
 
= 

 
xx 

 
= xx 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด  xxx 
 

2. ค านวณค่าร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ 
 

 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 

X 100 
 
= 

 
xx 

 
X 100  = ร้อยละ .... 

5  xxx 
 

ผลการด าเนินงาน  

รายละเอียดการด าเนินงานโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี 
ค่าเฉลี่ยคะแนน

ประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

คิดเป็นร้อยละ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
2. ด้านความรู ้   
3. ด้านทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย     
1.บัณฑิตคิดเป็นระบบ        
2.บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ     
3.บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
4.บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม        

ผลการประเมิน ................. คะแนน ร้อยละ..... 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 

1.4.1 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 
106 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.4.1 - 01  
KPI 1.4.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.4.2    ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

หน่วยนับ     ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ส าเร็จการศึกษา การนับกรณีการท างานสุจริต ทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนได้ 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

 
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี X 100 
 
= 

 
xx 

 
X 100  = ร้อยละ .... 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด xxx 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงานโดยกองพัฒนานักศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด   
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

  

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาที่เรียน   

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน   
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา   
7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

  

วิธีค านวณ  
(3.+4.) 

X 100 
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ    
   ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี 2.-(5.+6.+7.+8.+9)  

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 

1.4.2 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.4.2 - 01  
KPI 1.4.2 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.4.3     จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

หน่วยนับ     จ านวนรางวัล 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  พิจารณาจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

สูตรการค านวณ 
   การนับจ านวนผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงานของคณะ.......................... 
ล าดับ รางวัล - รายการประกวด ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 
1.    
2.    

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน จ านวนรางวัล 
คณะครุศาสตร์อุตสากรรม  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
คณะบริหารธุรกิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
                   รวม  
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.4.1.3 - 01  
KPI 1.4.1.3 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกลุ เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีช้ีวัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที 1.4.1.3   

 
จ านวน
รางวัล 

    สูงกว่าเป้าหมาย  
  เป็นไปตามเป้าหมาย  
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 

 
เป้าประสงค์ 2.1    เพ่ิมสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัย เพื่อสร้างศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้มี    
                         คุณภาพ  (การพัฒนาองค์กร) 

ดัชนีชี้วัด 2.1.1     ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                          ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

หน่วยนับ    ร้อยละ 
ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ซึ่งผลงาน
ต่างๆ นั้นสามารถอยู่ ในรูปแบบของการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในประกาศของ สมศ. ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus และเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพด้านการวิจัย
ของนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัย  

สูตรการค านวณ  

 
จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและระดับนานาชาติ X 100 
 
= 

 
ร้อยละ .... 

   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนอาจารย์

ประจ า 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   

 มหาวิทยาลัย   
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.1.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.1.1 - 01  
KPI 2.1.1 - 02  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัด 2.1.2       จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

หน่วยนับ      โครงการ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ  

 
จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 
ผลการด าเนินงาน  

 

    การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการวิจัย 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7 คณะศิลปศาสตร ์
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 รวม 10 หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.1.2      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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    เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.1.2 - 01  
KPI 2.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 2.2  พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยอย่างต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ) 
 

ดัชนีชี้วัด 2.2.1     ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 
            

หน่วยนับ             ร้อยละ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี
แนวทาง การด าเนินงานเป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้  เช่น การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่ จ าเป็น
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนๆ 
ที่ช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

สูตรการค านวณ  

 
ความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม
แผนพัฒนาระบบสนบัสนุนนการวิจัย X 100 

 
= 

 
ร้อยละ .... 

   จ านวนกระบวนการในแผนทัง้หมด 
 

ผลการด าเนินงาน  

 
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย
ดังนี้ 

ล าดับ แผนด าเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ 

1 การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย 1 ปีงบประมาณ  
2 การสร้างฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์ /เครื่องมือ 

ของงานวิจัย 
1 ปีงบประมาณ  

3 สร้างโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 1 ปีงบประมาณ  
4 การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ปีงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 

2.2.1      
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 
1.การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยได้ข้อสรุปและได้
ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน)................................................ 
....................................................................................................... ................................................... 
 
2. การสร้างฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์ /เครื่องมือ ของงานวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสร้างฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์ /เครื่องมือ ของงานวิจัย  
ได้ข้อสรุปและได้ด าเนินการ คือ............................ (อธิบายผลตามแผน)............................. ........................    
3. สร้างโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสร้างโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ได้ข้อสรุปและ 
ได้ด าเนินการ คือ.................................................... (อธิบายผลตามแผน).................. .................................. 
....................................................................................................... .............................................................. 
4.การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ข้อสรุป 
และได้ด าเนินการ คือ.................................................... (อธิบายผลตามแผน)........................................... 

....................................................................................... ........................................................................ 

เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.2.1 - 01  
KPI 2.2.1 - 01  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 2.3   มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ (คุณภาพ) 

ดัชนีชี้วัด  2.3..1   ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 
                         ในระยะเวลา 1 ปี  ต่อจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด                     

หน่วยนับ         ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : แสดงให้เห็นศักยภาพของอาจารย์ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
โดยการน ากระบวนการบริการทางวิชาการและน ากระบวนการวิจัยหรือผลงานวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (หลังจากส่งมอบรายงานการวิจัยแล้ว ภายใน  
1 ปี มีการน าผลงานนั้นไปใช้ในการบริการวิชาการ เช่น เป็นเนื้อหาในการบริการวิชาการ เป็นกิจกรรม
บริการวิชาการท่ีเป็นรูปธรรม) 
สูตรการค านวณ  
 
 
  

 
ผลการด าเนินงาน  

การรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน

โครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 

จ านวน
โครงการวิจัยท่ี

บูรณาการ 

ร้อยละ 
ที่บูรณาการ 

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธรุกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์    
7 คณะศลิปศาสตร ์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน    
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา    

 มหาวิทยาลัย    
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.3.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

              จ านวนของผลงานวิจัยท่ีน าไปพัฒนา 
การจัดการเรยีนการสอนหรือการบริการวิชาการในระยะ 1 ปี   x    100    =  ร้อยละ ... 
                     จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.1 - 01       
KPI 2.3.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 2.3.2  จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา    
  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร                      
หน่วยนับ   ผลงาน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยและ
แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
    ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงขนิดของการ
สร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น 
สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

สูตรการค านวณ 

   นับจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการจด          
  ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  
ล าดับ จ านวนผลงานวิจัยที่จดทะเบียนฯ ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน/คณะ 

1    
2    
3    

 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.2  - 01       
KPI 2.3.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.3.2      ผลงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ดัชนีชี้วัด 2.3.3  ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกต่อ    
                     จ านวนอาจารย์ประจ า 
หน่วยนับ ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : ผลงานวิจัย เป็นกระบวนการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 
คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง มีการวิเคราะห์และตีความข้อมูลจนสรุปผลและได้เป็น
องค์ความรู้ เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรม เป็นต้น 
  นวัตกรรม คือ การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การสร้าง    
ให้เกิดชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ หรือการน าแนวความคิดใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิจัย 
 การน าไปใช้ประโยชน์ คือ การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
ต่างๆ โดยหน่วยงานภายนอก แบ่งออกเป็น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ คือ ผลงานที่น าไปใช้ให้ เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น 

- การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย คือ ผลงานที่น าไปประกอบเป็นข้อมูลในการก าหนด
มาตรการ กฏเกณฑ์ต่างๆ หรือการประกาศใช้กฎหมาย ทั้งในองค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

- การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ ผลงานที่น าไปสู่การใช้ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในงานต่างๆ เช่น การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

หมายเหตุ  จ านวนอาจารย์ประจ า นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบไม่เต็มเวลาด้วย 

สูตรการค านวณ 
 

   ผลรวมจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก  x 100   =  ร้อยละ.... 
        จ านวนอาจารยป์ระจ า 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด 2.3.3 ร้อยละ     สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  
ล าดับ หน่วยงาน ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

7 คณะศิลปศาสตร์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

 มหาวิทยาลัย  
 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.3 - 01  
KPI 2.3.3. - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก  
(การพัฒนาองค์กร) 

 

ดัชนีชี้วัด   3.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ  
                       ชุมชน เอกชน  ภาคอุตสาหกรรม 
 

หน่วยนับ              เครือข่าย 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด: พิจารณาจากจ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับการลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายอย่าง
เป็นทางการด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ  มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายการท างานและมีแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 

สูตรการค านวณ  

        จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนเครือข่าย

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   

 รวม 10 หน่วยงาน   
  

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.1.1      เครือข่าย    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.1.1 - 01  
KPI 3.1.1 - 02  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัด   3.1.2      ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการด าเนินงาน 
         ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย  
                          

หน่วยนับ                ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยด าเนินการลงนามความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการด้านการให้บริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรม 
การด าเนินงานตามที่ได้ท าความร่วมมือไว้  ทั้งนี้ เพ่ือที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการวัดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลังจากมีการท าความร่วมมือแล้ว  
 

สูตรการค านวณ   
 
               จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการด าเนินงานต่อเนื่อง 
                                   ร่วมกับมหาวิทยาลยั                                                       x 100  = ร้อยละ... 
              จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการท า MOU หรือ MOA ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน  

 

 
การรายงานระดับมหาวิทยาลัย   

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน

เครือข่ายท้ังสิน 

จ านวน
เครือข่ายท่ีมีการ

ด าเนินงาน
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธุรกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7 คณะศิลปศาสตร ์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา    

 รวม     
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.1.2      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.1.2 - 01     
KPI 3.1.2 - 02     
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 3.2   ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน     
                        (ประสิทธิภาพ) 
 

ดัชนีชี้วัด 3.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการ 
                     วิชาการ 
                          

หน่วยนับ      ร้อยละ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงกระบวนการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไป
ด้วยความมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างแท้จริง และยังส่งผลต่อการพัฒนา 
การเรียนการสอน การวิจัย จึงควรมีการก าหนดแผนการบริการวิชาการทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้  และทั้งที่ให้
เปล่า และควรมีการประเมินผลด าเนินงาน เพ่ือน ามาพัฒนาต่อไป   

สูตรการค านวณ  

ความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ  x 100 = ร้อยละ ... 
                                จ านวนกระบวนการในแผนทั้งหมด 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

 มหาวิทยาลัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านบริการวิชาการ ดังนี้ 
  
ล าดับ แผนด าเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาด าเนินงาน ด าเนินการ 

1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักบริการวิชาการ   
2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายผู้รับบริการวชิาการ   
3 มีระบบส ารวจความพึงพอใจการใช้ระบบการบริหาร

จัดการด้านบริการวิชาการ 
  

4 สรุปผลการด าเนนิงาน และวางแผนการด าเนนิงานใน
ปีถัดไป 

  

                       จ านวนแผน  4  ข้อ = 100   
                ด าเนินการแลว้  2  ข้อคิดเป็นร้อยละ 50%   

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.2.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินการ 
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักบริการวิชาการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักบริการวิชาการได้ข้อสรุปและได้
ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน)........................... ................................ 
.......................................................................................................... ........................................................... 
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายผู้รับบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายผู้รับบริการวิชาการได้ข้อสรุป 
และได้ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน)..................... .......................... 
................................................................... ................................................................................................. 
3.มีระบบส ารวจความพึงพอใจการใช้ระบบการบริหาจัดการด้านบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการใช้ระบบการบริหาจัดการด้านบริการ 
วิชาการได้ข้อสรุปและได้ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน).... ............... 
.......................................................................................................... .......................................................... 
4.สรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 
สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไปได้ 
ข้อสรุปและได้ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน)............. ...................... 
.......................................................................................................... .......................................................... 
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.2.1 - 01      
KPI 3.2.1 - 02      

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ               
                     ประเทศ (คุณภาพ) 

ดัชนีชี้วัด  3.3.1    จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง           
                        เศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยนับ            โครงการ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ชุมชน และสังคม 

สูตรการค านวณ  

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้แก่ชุมชน และสังคม ทั้งหมด 

 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ฯ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7 คณะศิลปศาสตร ์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา  

 รวม   
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.3.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.3.1 - 01      
KPI 3.3.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 3.4    พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  (ประสิทธิผล) 
 

ดัชนีชี้วัด 3.4.1.1   จ านวนโครงการบริการสังคม 
 

หน่วยนับ              โครงการ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : พิจารณาจากโครงการบริการสังคม โดยโครงการให้บริการในรูปแบบต่างๆ 
ตามความถนัดและในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นแบบให้บริการที่เกิดรายได้ตามระเบียบบริการสังคม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม นับจ านวน
โครงการบริการสังคมที่ก่อให้เกิดรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

สูตรการค านวณ:   

จ านวนโครงการบริการสังคม 

ผลการด าเนินงาน  

 

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 

โครงการบริการสังคม -
เป้าหมาย 

ผลด าเนินงาน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
12.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
13 สถาบนัสหวิทยาการดิจิทัลหุน่ยนต์   
14. สถาบนัภาษา   

 รวม    
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.4.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.4.1 - 01       
KPI 3.4.1 - 02       

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัด 3.4.2      จ ำนวนเงินรำยได้จำกบริกำรสังคม  

หน่วยนับ              บาท 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด :   พิจารณาจากรายได้ที่ เกิดจากบริการสังคม ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ของหน่วยงานผ่านการให้บริการสังคม นอกจากก่อให้เกิดรายได้ต่อ
หน่วยงานแล้ว  ยังก่อให้เกิดความเชื่ยวชาญยิ่งขึ้นอันส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และยังส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 

 สูตรการค านวณ     

จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากบริการสังคม 
 

ผลการด าเนินงาน  

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ

บริการสังคม 
จ านวนเงิน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
12 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
13 สถาบนัสหวิทยาการดิจิทัลหุน่ยนต์   
14 สถาบนัภาษา   

 มหาวิทยาลัย   
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.4.2      บาท    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 3.4.2 - 01       
KPI 3.4.2 - 02       

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
(ประสิทธิผล) 

 

ดัชนีชี้วัด 3.5.1  ร้อยละของบุคลากรที่น าองค์ความรู้ไปเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม 
หน่วยนับ            ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  พิจารณาจากบุคลากรที่น าองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน การวิจัยไป
เผยแพร่ในเชิงการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าโครงการ วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่ปรึกษาหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้   
ไม่นับรวมการน าผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้จากการเรียนการสอน ไปจัดแสดงหรือน าเสนอในการประชุม
ทางวิชาการ 
 

สูตรการค านวณ: 

 
บุคลากรที่น าองค์ความรู้ไปเผยแพร่และ

บริการวิชาการแก่สังคม X 100 
 
= 

 
ร้อยละ .... 

   จ านวนบุคลากรทั้งหมดในคณะ 
 
ผลการด าเนินงาน  

 

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน บุคลากร
ที่น าองค์
ความรู้ไป
เผยแพร่ 

บุคลากร
ทั้งหมด
ในคณะ 

ร้อยละ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธุรกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7 คณะศิลปศาสตร์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
 มหาวิทยาลัย    

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.5.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.5.1 - 01  
KPI 3.5.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

 

 

เป้าประสงค์ 4.1  ระบบและกลไกการอนุรักษ์ พัฒนา การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และ   

                      สิ่งแวดล้อมตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  (คุณภาพ) 

ดัชนีชี้วัด 4.1.1   จ านวนโครงการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม              

                       ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 

หน่วยนับ           โครงการ 
  

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
การผลิตบัณฑิต ด้วยการจัดโครงการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กรให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น โดยนับจ านวนโครงการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร  
 

สูตรการค านวณ  
 

จ านวนโครงการบรูณาการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน โครงการบูรณาการ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7 คณะศิลปศาสตร ์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ  
10 กองศิลปวัฒนธรรม  

 มหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 4.1.1  - 01      
KPI 4.1.1  - 02      

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
140 
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ดัชนีชี้วัด 4.1.2  จ านวนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ   
                     สิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 
                      
หน่วยนับ   ผลงาน 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาจากการน าผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมทีเ่ผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี โดยแสดงหลักฐานเป็นรูปธรรมหรือสรุปการรายผลงานที่ได้จากการ
จัดโครงการบูรณาการ 
  

สูตรการค านวณ : 

จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 
 

ผลการด าเนินงาน  

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผลงานที่
เผยแพร่บนสื่อ

เทคโนโลย ี

ชื่อผลงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 กองศิลปวัฒนธรรม   

 มหาวิทยาลัย   
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 4.1.2      ผลงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 4.1.2 - 01  
KPI 4.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน (ประสิทธิผล)                    
 

ตัวช้ีวัด 4.2.1   ร้อยละความส าเร็จของโครงการ Green University  
                                                

หน่วย       ร้อยละ 
  

ค าอธิบายตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แต่ละคณะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ า, การจัดการ
ระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องจัดท าแผน 
Green University ประจ าปีและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด   

สูตรการค านวณ : 
จ านวนโครงการ Green University ที่ด าเนินการตามแผน   x 100 = ร้อยละ... 

จ านวนโครงการ Green University ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7 คณะศิลปศาสตร ์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10 ส านักงานอธิการบดี  

 มหาวิทยาลัย  
 
 
 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 4.2.1 - 01       
KPI 4.2.1 - 02       

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ..................................... 

 (.......ต าแหน่ง...............) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

..................................... 
 (.......ต าแหน่ง...............) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
                             อย่างมีคุณภาพ 
 

 
เป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับ 
                        การเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (การพัฒนาองค์กร)                    
 

ดัชนีชี้วัด 5.1.1     ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้
ความสามารถทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้              
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความรู้ที่ทันสมัย  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย  และก าหนดค่าเป้าหมายในแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด าเนินการพัฒนาบุคลากร               
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรฯ เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 
 

สูตรค านวณ 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 5.1.1    ร้อยละ 

 
   สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย   x 100    = ร้อยละ ... 
                                 จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด 
จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธุรกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7 คณะศิลปศาสตร ์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 
   

9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

   

 มหาวิทยาลัย    
 

เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.1.1  - 01  รายการหลักฐานสรุป 
KPI 5.1.1  - 02  
 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รายงาน ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการ 
                        เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (การพัฒนาองค์กร)                    
 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                           ราชมงคลพระนคร 
 

หน่วยนับ ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  บุคลากร หมายถึง 
บุคลากรทุกระดับท่ีปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ  
 

สูตรการค านวณ 

 

หมายเหตุ : จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย และครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
 
 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. ………. 

 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
 .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ x 100 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
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เอกสารอ้างอิง 
 

เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI  5.1.2 - 01 รายการหลักฐานสรุป 

KPI  5.1.2 - 02  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 5.2         ปฏิรูปมหาวิทยาลัย เป็น Digital University   (การพัฒนาองค์กร)                    
ดัชนีชี้วัดที่ 5.2.1         ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
                             ตามแบบจ าลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน  
หน่วยนับ      ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  การพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจ าลองการ 
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) Digital Content พัฒนา
ปรับปรุงการน าเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
เนื้อหาวิชาการเรียนรู้ทั้ งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสาขาวิชา (2) Digital 
Academics พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป (3) Digital Infrastructure พัฒนา/
ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้สามารถติตด่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย Internet/Intranet 
ได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นคงครอบคลุมทุกอาคารเรียน (4) Digital Research พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับ
งานวิจัย มีคลังทรัพยากรสารสนเทศ งานวิจัย ,องค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย (5)  Digital Analytics พัฒนา/ปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น Google Analytics , Power BI (6)  Digital Society พัฒนาระบบเว็ปไซต์น าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และบริการต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
นอกจากนั้น ยังรวมถึงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินของมหาวิทยาลัยตามที่
ร้องขอเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การให้ค าปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
การท าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ : 
 

ผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ตามแบบจ าลองฯ ที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน                                 x  100 =  ... 
แผนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ตามแบบจ าลองฯ 

 
ผลการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.2.1 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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รายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
ตามแบบจ าลองฯ 

 
ผลการพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

ตามแบบจ าลองฯ  
ที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน                                  

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ส านักงานอธิการบดี   
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
6. คณะบริหารธุรกิจ   
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
9. คณะศิลปศาสตร ์   
10. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
11. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   

มหาวิทยาลัย   

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 5.2..1 - 01  
KPI 5.2..1 - 02  
  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 5.3    การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตาม 
                       หลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1   ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

หน่วยนับ   ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  มหาวิทยาลัยได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานกล่าวคือ เน้นการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ ได้ตอบสนองนโยบายส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) โดยให้หน่วยงานของภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของงานของหน่วยงานในทุกมิติ ทั้งด้านความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิด  ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนะธรรมคุณธรรมในองค์กร  และด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  ดังนั้นจึงใช้คะแนน
การประเมินาจากปปช. ในภาพรวมเป็นเกณฑ์ 

สูตรการค านวณ 
ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข                     รายการ 
KPI 5.3.1 - 01  
KPI 5.3.1 - 02  
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

   
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.2    ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผน 
                           แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
 

หน่วยนับ          ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย : มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เกิดทักษะการคิด
วิ เคราะห์อย่ างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและกา รเรียนรู้ตลอดชีวิต  และผลักดันให้
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จดังกล่าว คือ ผู้บริหาร 
ทุกระดับของทุกหน่วยงาน ดังนั้นการก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานถือเป็น 
สิ่งส าคัญ  การประเมินในตัวบ่งชี้นี้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบันส านัก  
โดยประเมินจากร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทีห่น่วยงานรับผิดชอบ และระดับมหาวิทยาลัยใช้ประเมินจากค่าเฉลี่ยรวม 
 

สูตรการค านวณ 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนดัชนี 

ชี้วัดที่รับผิดชอบ 
บรรลุ ร้อยละ 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา    

2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

3 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

4 ส านักงานอธิการบดี     

5 ศูนย์การจัดการความรู้ KM    

6 สถาบันภาษา    

7 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์    
 มหาวิทยาลัย    

 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.2    

 
ร้อยละ   สูงกว่าเป้าหมาย  

เป็นไปตามเป้าหมาย  
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวนดัชนีชี้วัดทั้งหมดท่ีบรรลุผลการด าเนินงาน x 100 = ร้อยละ ... 
                    จ านวนดัชนชีี้วัดทั้งหมดท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.2  - 01  
KPI 5.3..2  - 01  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.3   ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย  
                       

หน่วยนับ     ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับเรื่องบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยโดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ลด หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะท าให้
มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย โดยการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรอบปีงบประมาณมีเป้าหมายหลัก 
คือ ความเสี่ยงแต่ละด้านลดลง และมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

    โดยร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากร้อยละของจ านวนกิจกรรม
ความเสี่ ยงที่ มีระดับของความเสี่ ยงลดลงจากเดิมเมื่อเทียบกับจ านวนกิจกรรมความเสี่ ยงทั้ งหมด  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

สูตรการค านวณ 
         จ านวนกิจกรรมความเสี่ยงที่ลดลง   x   100                                       = รอ้ยละ... 
         จ านวนกิจกรรมความเสี่ยงทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแสดงได้ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรมความเสี่ยงทั้งหมด ผลการด าเนินงานที่มีระดบัของความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1.   
2.   
3.   
4.   

รวม  
ร้อยละความเสี่ยงทีล่ดลง = 

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.3   

 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.3  - 01  
KPI 5.3.3  - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที ่5.3.4    ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

หน่วยนับ               ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ  การบริหารเพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมความความสามารถในการแข่งขัน  
เพ่ือสรางความเขาใจใหกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรับทราบ
ถึงความจ าเป็น กรอบเวลา เงื่อนไขและผลประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัย จึงจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือให้กลไกการบริหารงานต่างๆ สามารถ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีชี้วัดนี้เป็นการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการ  
โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมที่แผนก าหนด น าเสนอในรูปร้อยละ 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
  

กิจกรรมด าเนินการ 
          1. จัดประชุมให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
              แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการยกร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3. คณะกรรมการยกร่างจัดท าร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐส าเร็จ 
4. น าร่างกฎหมายไปประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
5. น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผู้บริหารมาประกอบการพิจารณาปรับแก้กฎหมาย 
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัย 

              ในก ากับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
7. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่5.3.4   ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ     x  100  =  ร้อยละ... 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ล าดับ รายงานความส าเร็จ 
  
  
  
  
  

 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.4  - 01  
KPI 5.3.4  - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.5    จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผล 
                          เป็นรูปธรรม                         
 

หน่วยนับ              จ านวนองค์ความรู้ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเกิดขึ้นจากการฟัง การ
อธิบาย  การอ่าน  การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลฯ โดยองค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นนั้น  ผู้รับสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือสามารถน าองค์ความรู้มาปรับใช้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์ หรืองานที่ท าอยู่ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันโดยพิจารณาจากจ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริง
ของหน่วยงาน  เช่น พัฒนาการท างาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น 

สูตรการค านวณ 

จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนา 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร ์  
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10. สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
11. ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  
12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13. สถาบนัภาษา  
14. ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัย  

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.5   

 
องค์ความรู้    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 

รายการเอกสารอ้างอิง/หลักฐานแนบ ได้แก่ 

         เอกสารจ านวน......... ชุด    มี............แผ่น 

         CD จ านวน................แผ่น  มี...........ไฟล์ 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.5 - 01  
KPI 5.3.5 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.6 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.6 (1) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

หน่วยนับ ร้อยละ 
ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลนั้น มหาวิทยาลัยมี
หน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และบริหาร
งบประมาณ โดยก ากับติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย และ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่รัฐบาลก าหนด  

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดผลต่างระหว่างผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย กับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
ในภาพรวมเม่ือสิ้นไตรมาส 4 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 , 3 , 2.5 และ 2 ตามล าดับ 

สูตรการค านวณ 

ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล – ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 

ผลการด าเนินงาน  

รายละเอียดการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ 
เป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจา่ยของ
รัฐบาล (ร้อยละ) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

(ร้อยละ) 
ผลต่าง ค าชี้แจง 

     
     

เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 5.3.6 (1) - 01  
KPI 5.3.6 (1) - 02  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกลุ เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีช้ีวัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.6 (1) 

 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.6 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.6 (2) ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันรายการงบลงทุน 
 

หน่วยนับ ร้อยละ 
ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลนั้น มหาวิทยาลัย 
จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และบริหาร
งบประมาณ โดยก ากับติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย และ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่รัฐบาลก าหนด  
  งบลงทุนเป็นหมวดรายจ่ายที่ รัฐบาลให้ส าคัญมากหมวดหนึ่ ง ซึ่ ง ได้ก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานก่อหนี้ผูกพันไว้เป็นการเฉพาะ มหาวิทยาลัยควรบริหารงบลงทุนให้ทุกรายการสามารถ
ก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่รัฐบาลก าหนด  
  ก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง รายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นลงนามในสัญญากับ
ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)   

ทั้ งนี้  มหาวิทยาลั ยได้ก าหนดร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุนทั้ งหมด 
ทีก่่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาที่รัฐบาลก าหนด โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ร้อยละ 80 , 85, 90 และ 
95 ตามล าดับ 

สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละ = จ านวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาที่รัฐบาลก าหนด  x  100 
จ านวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.6 (2) 

 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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รายละเอียดการด าเนินงาน  

ล าดับ 
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วยงาน) 
แผนก่อหนี้ผูกพัน 

(ไตรมาสที่) 

ผลการก่อหนี้ผูกพัน 

ไตรมาสที่ 
ส าเร็จ 
() 

ไม่ส าเร็จ 
() 

      
      

เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 5.3.6 (2) - 01  
KPI 5.3.6 (2) - 02  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกลุ เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีช้ีวัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.7    ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  
 

หน่วยนับ     คะแนน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมี
การจัดท าแผน เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุน การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดัชนีชี้วัดนี้จึงใช้ผลการ
ประเมินจาก สกอ. ระดับสถาบันองค์ประกอบที่ 5  มาเป็นเกณฑ์ 

สูตรการค านวณ 
ผลการประเมินจากสกอ. องค์ประกอบที่ 5 ระดับสถาบัน 

 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน ผลการประเมิน 

1. การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ  ( 7ข้อ )  
2. ผลการบริหารงานของคณะ   
3. ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร  

ค่าเฉลี่ยระดับ มหาวิทยาลัย  

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.7 - 01  
KPI 5.3.7 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.7  
 

คะแนน    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 
 

 
165 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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เป้าประสงค์ 5.4  มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 
                      มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (ด้านคุณภาพ) 
 

ดัชนีชี้วัด 5.4.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรมที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาทักษะด้าน Digital Economy 
 

หน่วยนับ  จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรม เพ่ือการ
พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรทุกสาขาวิชา และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน  Digital Economy 
 

สูตรการค านวณ  

จ านวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร ์  
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
11. สถาบนัสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

รวม  
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.4.1 จ านวนผู้
เข้ารับ
บริการ 
(คน) 

   สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.4.1 - 01  
KPI 5.4.1 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 5.5   มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน  (ประสิทธิผล) 

ดัชนีชี้วัด 5.5.1 ร้อยละรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ  
 

หน่วยนับ            ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  งบประมาณภาครัฐ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้จากรัฐ โดยตรง รายได้อ่ืน
หมายถึง รายได้ที่ไม่ใช่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้มหาวิทยาลัย แต่เป็นจ านวนเงินรายได้จากการ 
จัดการศึกษาและบริการรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค และรายได้อ่ืน 
 

สูตรการค านวณ 

         จ านวนเงินรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ    x  100  = ร้อยละ ... 
              จ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน

งบประมาณ
รายจ่าย 

จ านวน 
     งบประมาณ      

     รายได้ 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    

4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10. สถาบนัวิจัยและพัฒนา    
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
12. ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน    
13. ส านักงานอธิการบดี    

มหาวิทยาลัย    
 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.5.1 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.5.1 - 01  
KPI 5.5.1 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 



 

 
 
 

 



 

 
1 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 
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ภาคผนวก ข 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2562  
วาระที่ 4.2 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารส านักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ (ครั้งที่ 1) 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2562  
วาระที่ 4.2 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารส านักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ (ครั้งที่ 2) 

 

 

 



 

 
11 

 

 
                                                                                                          แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2562  
วาระที่ 4.2 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารส านักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ (ครั้งที่ 3) 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ.สามเสน แขวงชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
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