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คํานํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เปนการจัดทําแผนระยะ 5 ป ท่ีมีความสอดคลอง 

และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ อาทิ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน 
ของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 และ (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 

(ออวน.) และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมหาวิทยาลัยมุงเนนเพ่ือยกระดับการศึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สูการเปนสังคมเมืองสมัยใหม (UrbanTech University) ท่ีเนนการพัฒนาดานนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) 
การพัฒนานวัตกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Green Smart Innovation) การยกระดับ

รายไดจากการใชนวัตกรรม ยกระดับผูประกอบการดานนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ และการสรางกําลังคน  
ดาน Economy/ E-commerce/ ICT รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ (Innovation for Aging 
Society) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนากําลังคนของประเทศตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยดานการพัฒนาทุนมนุษย 

และการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อาทิ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท้ังในดานสังคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปสูเปาหมายท่ีพึงประสงคของชาติตอไป 

กระบวนการจัด ทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ ท่ี  13  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เปนการจัดทําแผนแบบ Bottom - Up และ Top - Down เกิดข้ึนจากการระดมสมอง
เพ่ือใหไดขอมูลไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวย 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) จากทุกภาคสวน  
ไดมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง พ.ศ. 2566 – 2570  เพ่ือถายทอดไป 
ยังหนวยงานในสังกัดนําสูการปฏิบัติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศนตอไป 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้  
ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ซ่ึงประกอบดวย ทานท่ีปรึกษา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย และหัวหนาหนวยงานทุกทานท่ีไดรวมดําเนินการและให

ขอแนะนําในการจัดทําแผนในแตละข้ันตอนจนแลวเสร็จสมบูรณ และขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของทุกฝายเขารวมระดม
สมองเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จนทําใหแลวเสร็จสมบูรณ สุดทาย มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวา  
แผนฉบับนี้จะไดถูกนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทุกประการ  
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มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผน และไดเล็งเห็นถึงความตั้งใจ ความรวมมือรวมใจ  
ของบุคลากรทุกทานท่ีไดแสดงผานการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อาทิ การวิเคราะหปจจัยตางๆ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนมุมมองจากในสูนอก (Inside Out) และการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนมุมมองจากนอกสูใน (Outside In) และบคุลากรมีสวนรวมในการ
ทบทวนแผนดวยนวัตกรรมท่ีอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา 
(Potential) และผลการดําเนินงานท่ีผานมา (Performance) ของมหาวิทยาลัย และไดดําเนินการสรุป
รวบรวมความคิดเห็นและขอมูลท้ังหมด ประมวลจัดทําเปนรูปแบบแผนท่ีจะนําไปใชเปนกรอบในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โดยมีวิสัยทัศนวา  

 
 
 

บทสรุปผู�บริหาร 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เปนการจัดทํา

แผนระยะ 5 ป โดยดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ ซึ่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยคือแผนยุทธศาสตรที่แสดงอนาคต เปนเข็มทิศนําทางไปสูความสําเร็จไว
ตามความมุงหวังเปนหนทางในการกําหนดแนวทาง และบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ มหาวิทยาลัยจึงให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การจัด ทําแผนดั งกล าว  ผ านกระบวนการ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหารและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย ไดแก อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
ตัวแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตัวแทนผูใช
บัณฑิต นักศึกษา ศิษยเกา เปนตน และผานการ
ดําเนินโครงการระดมสมองเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมท่ี 1 - 3 การระดมสมอง
เพื่อจัดทําแผนพัฒนมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร และการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร (RMUTP RETREAT) 
 เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ท้ังบริบท

ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และวิเคราะหขอมูลสําคัญท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการยกระดับ 
เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางทีมี่ศักยภาพสูงและเปนที่พึ่งของสังคมอยางมีคุณภาพ 

ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแห�งเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบูรณาการ 
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มีการดําเนินภารกิจหลกั คือ 
 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมุงยกระดับการศึกษาดานเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมสูการเปนสังคมเมืองสมัยใหม (UrbanTech 
University) ที่เนนการพัฒนาดานนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innovation) การพัฒนานวัตกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติเพื่อการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Green Smart 
Innovation)  ก ารยกระดั บรายได จากการพัฒนา
เทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรมในการ
ยกระดับผูประกอบการ  ( ICT)  รวมถึ งการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ (Innovation for 
Aging Society) ซึ่งมีความเชื่อมโยงนโยบายตามแผน
ยุทธศาสตรชาติในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน  
และครอบคลุมแผนตางๆ ในดานการศึกษา และไดผาน
การวิ เคราะห เพื่อกําหนดทิศทางการดํา เนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  
จํานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก 

 

 1. มุ�งความเป�นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสร�าง
มูลค�าให�กับเศรษฐกิจและสังคม 

 2. สร�างความเข็มแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการ
เปล่ียนแปลง 

 3.  พัฒนามหาวิ ทยา ลัย ให� เ ป� น แหล� ง เ รี ยน รู� 
และสร�างประโยชน�ให�กับชุมชน สังคม 

 
 

 
 
 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให�พร�อมเป�น “นวัตกรบูรณาการ” ท่ีมีความรอบรู� มีความสามารถในการ
ปรับตัว และรับมือกับความท�าทายได�อย�างรวดเร็ว 

2. สร�างฐานข�อมูลคุณภาพ เพ่ือสร�างสรรค�งานวิจัย และต�อยอดนวัตกรรมใหม�ๆ ท่ีตอบสนองต�อความ
ต�องการของสังคมและชุมชน    

3. บริการวิชาการต�ออุตสาหกรรมเป�าหมาย เพ่ือยกระดับการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม 
5. บริหารจัดการอย�างมีธรรมาภิบาล พร�อมสร�างวัฒนธรรมองค�กรต�นแบบ 
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โดยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประกอบไปดวย 20 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4 กลยุทธ มีตัวชี้วัดความสําเร็จ 
จํานวน 26 ตัวชี้วัด ผูปฏิบัติงานในหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใหเปนรูปธรรม  
มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการท่ีชัดเจน มีการกํากับติดตาม การประเมินผลท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภายในของหนวยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา 
ทางการศึกษาใหเกิดความเปนเลิศ ภายใตการจัดการเรียนการสอนควบคูกับการปฏิบัติการจริงและมีการบริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล ดวยระบบคุณธรรม เพื่อการบรรลุเปาหมายสูงสุดตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

ดังกลาว ไปพัฒนาปรับปรุงแกไขตามกระบวนการท่ีจะเกิดขึ้นในโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรู 
สภามหาวิทยาลัย หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ขอใหนําผลมารายงานใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ  
และอนุมัติตอไป 

ในสวนการถายทอดยุทธศาสตรดังกลาวสูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยแสดงจุดมุงหมายไดกําหนดวัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร โดยมีตัวชี้วัดท่ีมีกลยุทธขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค บนพ้ืนฐาน 
ของ Balanced Scorecard ซึ่งมี 4 มิติ คือ  
 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  

2. คุณภาพบริการ  

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

4. การพัฒนาองค�การ  

 

แ ผ น พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฉ บั บ นี้  ไ ด ผ า น                 
การพิจารณาจากการประชุม Focus Group 
เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนและมีความ 
ทาทายมาประกอบการจัดทําแผนฯ รวมถึง
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 10/2565 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2565  
โดยมีมติอนุมัติหลักการแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ร าชมงคลพระนคร  ฉบับ ท่ี  13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยใหฝายบริหารนําแผน 
 





ส�วนที่ 1  บทนํา
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1.1 หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงใหมีแผนยุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ   
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ตอมามีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  
ซ่ึงปรากฏออกมาเปนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรก 
ของประเทศไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กําหนดใหการจัดการอุดมศึกษาตองเปนไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเชี่ยวชาญตามท่ีตนถนัด ตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
และสามารถแขงขันในระดับโลกได เปนมนุษยท่ีสมบูรณ สามารถเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
มีความรับผิดชอบ รวมกันแกปญหาสังคม และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมท้ังตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 
และแผนตางๆ เชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับท่ีต่ํากวา เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับทรัพยากรบุคคล 
ของประเทศในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมท้ังสงเสริมการฝกอบรม และการศึกษาตลอดชีวิต มาตรา 24 
รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาได โดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร  
และผลการดําเนินการท่ีผานมาของแตละกลุม โดยกําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับการจัดกลุมดังกลาว รัฐมนตรีประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใดมีพันธกิจหลักในการ
ใหการศึกษาทักษะอาชีวะชั้นสูง เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรชาติ และแผนตางๆ สถาบันกลุมนั้นยอมไดรับความสนับสนุนพิเศษจากรัฐตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  2548 มาตรา 17 (1) กําหนดให 
สภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ีวางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 
การสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทาง
วิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และมาตรา 27 (3) ท่ีกําหนดใหอธิการบดีมีอํานาจและหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลใหมี 
การปฏิบัติตามนโยบายละแผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เ พ่ือให เปนไปตามพระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเ ก่ียวของตาง ๆ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดตระหนักและเล็งเห็นวา การท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของการกอต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการดําเนินการ รวมท้ังการเตรียมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก จําเปนตองใหทุกหนวยงาน 
ในมหาวิทยาลัยเขามามีสวนในการรวมคิด การรวมทํา และการรวมเผชิญหนาสภาพแวดลอมของสังคม  
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ที ่เปลี ่ยนแปลงไป รวมถึงปญหาที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม  

และเทคโนโลยี ซึ่งเปนความทาทายที่อาจสงผลกระทบตอความอยูรอดของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงไดจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13  

(พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ ้น เพื ่อใชเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทามกลางกระแส 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหความสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนแมบทใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

แผนดานการอุดมศึกษาเพื ่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 และ (ราง) แผน 

ดานวิทยาศาสตร ว ิจ ัย และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ออวน.) ขอมูลพื ้นฐานตาง ๆ  

และผลการดำเนินงานที่ผานมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการ  

และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว มีขั ้นตอนในการจัดทำที ่เนนกระบวนการมีสวนรวม 

ของบคุลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ท้ังการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสัมภาษณเชิงลึก  

(Indepth interview) ทั้งกลุมผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย การระดมสมอง 

(Brainstorming) การประชุมกลุมยอย (Focus group) ซึ่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวยประเด็น

สำคัญหลัก ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร คานิยมหลัก ตัวแบบธุรกิจ แผนที่ยุทธศาสตร 

ตลอดจนโครงการสำคัญตางๆ และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เม่ือประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ../2565 วันท่ี .. ธันวาคม 2565 เพ่ือใช

เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหกาวสูความเปนมืออาชีพระดับประเทศ

ที่มีมาตรฐานและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไดอยางยั่งยืน และสามารถผลิตกำลังคนตอบสนอง

ความตองการของประเทศ ตลอดจนการบรรลุวิสัยทัศน “ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแหงเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และการบูรณาการ ตอไป 
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1.2 ขั้นตอนการจัดทําแผนฯ 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดถูกจัดทําข้ึน 
โดยมีคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
รวมถึงมีผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรมาเปนท่ีปรึกษาในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 
ซ่ึงมีการพัฒนาอยางบูรณาการในลักษณะองครวม เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา  
เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ กระบวนการจัดทําแผนดังกลาว มีข้ันตอนตางๆ ท่ีสําคัญ 
สรุปไดดังภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  

     

การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน - ภายนอก - ผูมีสวนได

ประชุมพิจารณารางสาระสําคัญของแผนฯ คร้ังที่ 1 
 

ประชุมระดมความคิดผานโครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1 

ประชุมระดมความคิดผานโครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2 

ประชุมพิจารณารางสาระสําคัญของแผนฯ คร้ังที่ 2 
 

ประชุมระดมความคิดผานโครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

A 
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ภาพท่ี 1-1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
  

การถายทอดแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สูการปฏิบัติ 

เสนอตอ 
คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัฯ 
 

 
เสนอตอ 

คณะอนุกรรมการฯ 

A 

 
เสนอตอ 

สภามหาวิทยาลยัฯ 

ผาน 

 

ผาน 

ไมผาน 

 
ปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ 

ประชุม Focus Group เพื่อใหไดขอมูลประกอบ 
การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1 

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

- สูตรการคํานวณ 

- คาเปาหมาย 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ประชุม  
Focus Group  คร้ังที่ 2 

 

ประชุม Focus Group  เพื่อพิจารณา 
(ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2 
 

- รายละเอียดตัวชีว้ัด  
- คําอธิบายตัวชีว้ัด  

ประชุม Focus Group  เพ่ือพิจารณา 
(ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3 

 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ประชุม  
Focus Group  คร้ังที่ 3 

 

หนวยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและกลั่นกรอง
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 
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1.3 ข�อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ  
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดรับการสถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล เกิดจาก
การยกฐานะของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แหง คือ วิทยาเขตพณิชการพระนคร วิทยาเขต
โชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมกันเปน “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2443  
พาณิชยการพระนคร  

พ.ศ. 2476  
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

พ.ศ. 2481  
วิทยาเขตโชติเวช 

พ.ศ. 2491  
วิทยาเขตเทเวศร 

พ.ศ. 2501  
วิทยาเขตพระนครเหนือ 

พ.ศ. 2518  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2531  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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1 

2 

3 

4 

ศูนยเทเวศร มีท่ีดิน 9 ไร 68 ตารางวา 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สํานักงานอธิการบดี  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ศูนยโชติเวช                                          มีท่ีดิน 3 ไร  3 งาน  94 ตารางวา 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
ไดแก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ศูนยพณิชยการพระนคร                  มีท่ีดิน 19 ไร 1 งาน 77 ตารางวา 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 88 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 
ไดแก คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 
ไดแก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ศูนยพระนครเหนือ                  มีท่ีดิน 20 ไร 99 ตารางวา 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 1381 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กทม. 10800 
ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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 2.1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร� 

การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
อาศัยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรอยูบนพ้ืนฐาน
ของกรอบการวิ เคราะหยุทธศาสตร  (Strategic 
Framework) กรอบยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ ไดแก 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (เชน ประเด็นท่ี 11 
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม), ความเชื่อมโยงหวงโซคุณคา (Value 
Chain) ภายใตยุทธศาสตรชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 
(พ.ศ.  2566 -  2570) ,  แผนการศึกษาแห งชา ติ   
(พ.ศ. 2560 - 2579) ,  นโยบายและยุทธศาสตร         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2563 - 2570 มาใชเปนทิศทางเชิงยุทธศาสตร 
โดยมีกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรตามสมการ 
ดังนี้ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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ภาพท่ี 2 - 1 กรอบการจัดทํายุทธศาสตร 

  
 

X + Y = Z 

โดยท่ี  
X = ของเดิมมีอะไร ไดแก งาน Routine ตามอาณัติ ภารกิจ และพันธกิจของ มทร. พระนคร 
Y = การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม เศรษฐกิจ การเ มือง และเทคโนโลยีอย างรวดเร็ วและรุนแรง  

การดํ าเนินงานของมทร. พระนคร จํ าเปนตองจัดให มี งานยุทธศาสตร  (Strategy) ท่ี มุ งตอบสนอง 
ความทาทาย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ฯลฯ 

Z = สิ่งหรือผลท่ีอยากจะได ไดแก เปาประสงคตามวิสัยทัศน (Vision Target)  
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 เพ่ือใหไดองคประกอบของยุทธศาสตรตามกรอบเชิงยุทธศาสตรขางตน อาศัยการทบทวนและการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดวยการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรท่ีเปนระบบ  
ซ่ึงมีข้ันตอนตามกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร ดังแสดงตามรูปภาพตอไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1.2 แนวทางการวิเคราะห�เชงิยุทธศาสตร� (Strategic Approach) 

เพ่ือใหการจัดทําแผนมีการบริหารจัดการท่ีดี เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance)  เพ่ือสรางสรรค 
และสงเสริมมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ไดดําเนินการจัดโครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โดยไดมีการวิเคราะหปจจัย 2 ดาน ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนมุมมอง
จากในสูนอก (Inside Out) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนมุมมองจากนอก 
สูใน (Outside In) ซ่ึงเปนการทบทวนแผนแบบ 4.0 ดวยนวัตกรรมท่ีอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการ
วิเคราะหเชิงยุทธศาสตร และชวยสังเคราะหเชิงยุทธศาสตรใหไดองคประกอบเชิงยุทธศาสตร 

ภาพท่ี 2 - 2 ข้ันตอนตามกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis)  

 การวิเคราะหมหาวิทยาลัย เพ่ือคนหาสมรรถนะและศักยภาพ 
ของมหาวิทยาลัย  เปนการระบุจุดแ ข็ง  (Strengths)  และจุดออน 
(Weaknesses) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยอาศัย
กรอบการวิเคราะหปจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey, 
VRIO (Value, Rareness, Imitation, Organization) และอาศัยขอมูลจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แผนตาง ๆ รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัย 
เปนตน ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไดดังนี้ 

Structure (โครงสราง) มทร. พระนคร มีโครงสรางการทํางาน  
หรือโครงสรางการจัดมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ เหมาะสมดีหรือไม 
 

Strategy ( ก ล ยุ ท ธ )  มท ร .  พ ร ะนคร  มี ก า ร กํ าหนด ก ล ยุ ท ธ 
หรือยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานไวหรือไม 
 

System (ระบบ) ระบบการทํางานของ มทร. พระนคร เปนอยางไร  
มีจุดออนหรือจุดแข็งอะไรบาง 

 

Skill (ความชํานาญ) บุคลากรของ มทร. พระนคร มีความเชี่ยวชาญ 
หรือชํานาญมากนอยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับ
หรือไม 
 

Staff (บุคลากร) บุคลากรของ มทร. พระนคร มีความพรอมมากนอย
เพียงใด และมีจํานวนเพียงพอหรือไม 
 

Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารของ มทร. พระนคร เปนท่ียอมรับ
และมีประสิทธิภาพหรือไม 
 

Shared Value (คานิยมรวม) บุคลากรและมหาวิทยาลัยมีคานิยมรวม
หรือไม อะไรบางท่ีทําใหมหาวิทยาลัยเขมแข็งหรือออนแอ 

 2.1.3 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม 

การศึกษาวิเคราะหสถานการณของมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบถึงสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และการคาดการณในอนาคต ท้ังสถานการณภายในมหาวิทยาลัยท่ีเปนจุดแข็ง  
และจุดออน และสถานการณภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเปนโอกาส และภัยคุกคามของมหาวิทยาลัย  
โดยใชเทคนิควิธีวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  
(External Environment Analysis) 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย  
เ พ่ือนํ าผลการวิ เ คราะห ไปใช ในการระบุ
สถานการณ ท่ี เปนโอกาส (Opportunities)  
และภัยคุกคาม (Threats) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยอาศัยกรอบ
การวิ เคราะหปจจัยภายนอกตามหลักการ 
PESTEL Model ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการ
วิเคราะหไดดังนี้ 

P - Politics เปนการวิเคราะหสภาพทางการเมือง 
รวมท้ังกฎหมายและนโยบายทางการเมืองท่ีมีผลกระทบ
กับ มทร.พระนคร 

   

E -  Economics เ ป นกา ร วิ เ ค ร า ะห สภ าพ กา รณ 
และแนวโนมทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ มทร.พระนคร 

 

S - Social เปนการวิเคราะหสภาพการณและกระแส
สังคมท่ีมีตอ มทร.พระนคร 

   

T - Technology เปนการวิเคราะหแนวโนมของการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ มทร.พระนคร 

 

E -  Environment เปนการวิ เคราะหสิ่ งแวดล อม 
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลตอ มทร.พระนคร 

 

L - Legal เปนการวิเคราะหกฎระเบียบ กฎหมายตางๆ  
ท่ีมีผลตอ มทร.พระนคร 
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  จากการวิเคราะหสถานการณสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก จะไดผล 4 ดาน แบงออกเปน
สภาพแวดลอมภายใน 2 ดาน ไดแก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) สภาพแวดลอมภายนอก 
2 ดาน ไดแก โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกวา SWOT ซ่ึงสามารถนํามากําหนด
ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยประมวลผล 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สรุปประเด็นปจจัยเชิงยุทธศาสตรในแตละดาน ดังนี้ 

    

   ประกอบดวย ประเด็นจุดแข็ง 17 ประเด็น ดังนี้ 

1. มทร.พระนคร มีแผนปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 16 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวย ยุทธศาสตร เปาหมาย 
ตัวชี้วัดท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
 

2. ในรอบ3 ปท่ีผานมา มทร.พระนคร มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเปนอยางดี กลาวคือ ในป พ.ศ. 2563 มีผลสัมฤทธิ์รอยละ 72.32 ป พ.ศ. 2564 สําเร็จรอยละ 
92.31 และในป พ.ศ. 2565 (ครึ่งป) สําเร็จรอยละ 55.88 
 

3. มทร.พระนคร มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพ ผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติ เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิตตอบโจทยท้ังอุตสาหกรรมและ
รัฐบาล 
 

4. มทร.พระนคร มีคณาจารยท่ีเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ เชน บริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร  
สิ่งทอ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ ซ่ึงมีสมรรถนะสูงในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 

5. บุคลากรของ มทร.พระนคร มีความใกลชิดกับวัด ชุมชน มีความสัมพันธท่ีดี เปนกันเอง มีจิตบริการ  
ดูแลท่ัวถึง และมีความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรูใหกับชุมชน 
 

6. บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการรวมกับชุมชนมีศักยภาพ ใฝรู มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับกิจการของชุมชน 
 

7. มทร.พระนคร มีประวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนาน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีพ้ืนบานหลากหลาย
สาขาวิชา แตละสาขาวิชามีอัตลักษณโดดเดน มีคุณคา ยิ่งใหญมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

8. มทร.พระนคร มีทําเลท่ีตั้งอยูในใจกลางพระนคร พ้ืนท่ีศูนยกลางดานวัฒนธรรม ศูนยกลางการปกครอง 
และชุมชนรายรอบ มีการคมนาคม และมีสิ่งอํานวยความสะดวก ในบางศูนยสามารถสรางคุณคาในทําเล
ท่ีตั้งไดหลากหลาย เปนท่ีจูงใจ สนใจของนักศึกษาไทยตางชาติในการเขามาศึกษาตอท้ังในระดับหลักสูตร
ปริญญา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

 

 

 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 

ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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9. มทร.พระนคร มีชื่อเปนจุดเดน “ราชมงคล” เปนชื่อพระราชทาน มีวัฒนธรรมความเปนวังท่ีเขมแข็ง และ
เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับตน ๆ ของประเทศ 
 

10. มทร.พระนคร มีศิษยเกาท่ีโดดเดนหลากหลาย สามารถสรางเครือขายการพัฒนาในหลาย ๆ สาขาวิชา 
 

11. มทร.พระนคร มีการวิจัยเชิงวัฒนธรรมท่ีผานการวิเคราะห สังเคราะห ประยุกตนําเทคโนโลยีมาปรับใช 
ตอยอดผลิตภัณฑตาง ๆ 

 

12. มทร.พระนคร มีสมบัติอันล้ําคา คือ ตําราสมุนไพรของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เปนจุดเดน สามารถ
นํามาพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม เชน แพทยแผนไทย แพทยทางเลือก เปนตน 

 

13. มทร.พระนคร มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ อนุปริญญา ปริญญา ท่ีเชื่อมตอยอดได มีการเรียน
การสอนระดับ ปวช. (Pre - University) เปนจุดแข็งท่ีดึงดูดผูเรียนได 

 

14. มทร.พระนคร มีการพัฒนากําลังคนใหเติบโตท้ังในสายเทคนิค และสายชาง มีความเฉพาะทาง 
 

15. มทร.พระนคร ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เชน ดานวิศวกรรม เรียกไดวาเปน “วิศวะมือเปอน” เพราะเนนการ
ปฏิบัติโดยเฉพาะ ไดแก เครื่องจักร เครื่องกล เปนตน 

 

16. มทร.พระนคร สามารถนําผลิตภัณฑจากชุมชนมาทําวิจัยเชิงลึก เกิดการคนพบใหม ๆ ท่ีเปนประโยชน เชน 
การวิจัยสมุนไพรของชุมชน หรือ การดําเนินการท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ในการทดสอบ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ เพ่ิมมูลคา เชน เพ่ิมคุณภาพเชิงลึกของผลิตภัณฑ เปนตน 

 

17. มทร.พระนคร มีนโยบายเชิงรุกในการรับเพ่ิมนักศึกษา รวมท้ังจัดใหมีการอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
ทําใหสาขาวิชาตาง ๆ มีการใชแนวทางใหม ๆ ในการรับนักศึกษา และมีอัตราคงอยูกับมหาวิทยาลัย  
ครบเวลาตามหลักสูตร 

  

 ประกอบดวย ประเด็นจุดออน 25 ประเด็น ดังนี้ 

1. มทร.พระนคร มีกฎระเบียบขอบังคับภายในจํานวนมากและซับซอน ทําใหบุคลากรสับสนในการดําเนินงาน
ปฏิบัติงานไมคลองตัว ไมเอ้ือตอการแขงขันกับองคการภายนอก 
 

2. มทร.พระนคร ยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี หรือคุมคา จากพ้ืนท่ีทําเลต้ังอยูในพ้ืนท่ีศูนยกลาง 
ดานวัฒนธรรม ศูนยกลางการปกครอง 
 

3. วิธีการทํางานของบุคลากรสวนใหญ เปนการทํางานเชิงรับ ทํางานประจํา มากกวางานเชิงรุกเชิงพัฒนา 
 

4. ระบบการสื่อสารระหวางหนวยงานภายในของ มทร.พระนคร ยังดอยประสิทธิภาพ ยังมีการปกปดขอมูล
ระหวางหนวยงาน 

 

 ประเด็นจุดออน (Weakness : W) 
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5. มทร.พระนคร มีรากเหงามาจากวิทยาลัยอาชีวะ บุคลากรยังไมภูมิใจท่ีจะสื่อสารภาพความเปน  
มทร.พระนคร ยังมีภาพลักษณวาเปนวิทยาลัยเทคนิคมากกวามหาวิทยาลัย ไม มีความชัดเจน 
ของเอกภาพ (Unity) ในภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

6. มทร.พระนคร ไมมีฐานขอมูล (Database) ท่ีเปนระบบ ขาดการเชื่อมโยงขอมูลภายใน ขอมูลกระจัด
กระจาย การสงตอขอมูลเปนไปไดชา 
 

7. การรองเรียนมีจํานวนมากจากบุคลากร แสดงถึงความไมเปนธรรมในการบริหารงาน บุคลากร 
ไมเชื่อม่ันในมหาวิทยาลัย 
 

8. มทร.พระนคร มีสายสนับสนุนมากกวาสายวิชาการ ไมสมดุลในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 

9. มทร.พระนคร มีผลงานวิจัยเผยแพรนอย ควรมีการผลิตผลงานวิชาการ นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
 

10. มทร.พระนคร ยังไมมีการตอยอดของดีใหโดดเดนเทาท่ีควร เชน ศาสตรดานการแพทยและพยาบาล  
ยังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร 
 

11. มทร.พระนคร ยังขาดวัฒนธรรมองคการท่ีดี ขาดการสรางภาวะผูนํา (Leadership) ธรรมาภิบาล  
และสรรหาบุคคลเชิงรุก (Head Hunter) วัฒนธรรมการทํางานเปนลักษณะทําตามตอๆ กันมา 
 

12. บุคลากรฝายสนับสนุน ชวยเหลือสนับสนุนสายวิชาการยังไมเต็มท่ีตามความคาดหวังของบุคลากร 
สายวิชาการ เชน การสนับสนุนขอมูลในการทํางานและตอยอดทางวิชาการ 
 

13. บุคลากรบางสวนจะเกษียณอายุราชการ สงผลตอการขาดชวงการทํางานของบุคลากรรุนตอไป 
 

14. มทร.พระนคร ยังมีการมอบหมายใชคนไมตรงกับงาน มักจะมอบหมายคนท่ีรูจักและใกลชิด 
 

15. ศูนยตาง ๆ ของ มทร.พระนคร มีพ้ืนท่ีท่ีจะใหนักศึกษาใชประโยชนนอยเกินไป 
 

16. การวางแผนยุทธศาสตรของ มทร.พระนคร ท่ีผานมามีขอมูลนําเขา (Input) ไมเพียงพอ การมีสวนรวมนอย 
และยังไมมีสภายุทธศาสตร เพ่ือชวยตัดสินใจการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

17. ปจจุบัน มทร.พระนคร มีการลงทุนอาคารสถานท่ี (Building) จํานวนมาก ในขณะท่ีการลงทุน 
ดานปญญา (Wisdom) ยังมีนอย 
 

18. บางสาขาวิชามีขนาดผู เรียน (Class Size) ใหญเ กินมาตรฐาน ทําให อุปกรณการศึกษาไม ท่ัวถึง  
ไมเพียงพอ ประกอบกับอุปกรณจํานวนหนึ่งเกา ไมสามารถใชงานได ไมตรงมาตรฐาน ไมทันสมัย  
มทร.พระนคร ควรสงเสริมใหทุกคณะ มีหองปฏิบัติข้ันสูงท่ีแสดงถึงความมีศักยภาพดานเทคโนโลยี 
ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 
 

19. มทร.พระนคร ยังตองพัฒนาความเปนผูนําและความสามัคคีมากข้ึน 
 

20. มทร.พระนคร สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมจบการศึกษาของผูเรียนไมเพียงพอ ผูเรียนตอง 
หาเงินเอง (เชน คานางแบบ คาตัดเย็บ) สงผลใหการประกอบอาชีพในอนาคตทําไดยาก ตนทุนติดลบ 
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21. มทร.พระนคร ขาดแผนการหารายไดนอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐท่ีชัดเจนทําใหมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงยาก 
 

22. มทร.พระนคร ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสรางอัตลักษณของ มทร.พระนคร 
 

23. มทร.พระนคร ควรพัฒนาดานกายภาพในทุกศูนย ใหมีบรรยากาศเชิงวิชาการ เอ้ือตอการคิดสรางสรรค 
 

24. มทร.พระนคร ควรตั้งศูนยทดสอบผลิตภัณฑ สาร และวัสดุตางๆ เชน สิ่งทอ การวิเคราะหสารเคมี 
ในผัก หองทดสอบระดับนาโนเทคโนโลยีสําหรับชุมชน เชน การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี 
ของวัสดุหรือผลิตภัณฑท่ีไดจากมหาวิทยาลัย เปนตน 
 

25. มทร.พระนคร ควรมีหองสมุดมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ท่ีมีแหลงสืบคนท่ีทันสมัยและมีสื่อการเรียนรู

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ 

 

 
  ประกอบดวย ประเด็นโอกาส 9 ประเด็น ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13  
(พ.ศ. 2566-2570) มีประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตและการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
ซ่ึงเปนพันธกิจของ มทร.พระนคร ท่ีจะตอบสนองยุทธศาสตรชาติดังกลาว 
 

2. โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประชากรวัยเด็กวัยเรียนลดลง เปนโอกาสให  
มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตร วิจัย สิ่งประดิษฐ เพ่ือคุณภาพผูสูงอายุและใหเหมาะสมกับทุกวัยมากข้ึน 
 

3. ความเจริญก าวหนาของเทคโนโลยีดิจิ ทัลเปลี่ยนแปลงข้ึนอย างรวดเร็ว  และ มทร.พระนคร  
เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ทําใหสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยใหตอบโจทย 
ยุคแหงเทคโนโลยีได 
 

4. นโยบายรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนใหทุกมหาวิทยาลัยเปนอิสระ ออกนอกระบบ เปนมหาวิทยาลัย 
ในกํากับสามารถเลี้ยงตนเองได แนวคิดดังกลาวเอ้ือตอการดําเนินงานของ มทร.พระนคร ท้ังเรื่อง 
การบริหารจัดการและเรื่องการหารายได 
 

5. การเปลี่ยนแปลงความคิดของสังคมในการไมสนใจปริญญา เปนโอกาสใหมทร.พระนคร สรางหลักสูตรระยะ
สั้นเพ่ือปรับและเพ่ิมทักษะ (Reskill and Upskill) เพ่ือตอบสนองสังคมได 
 

6. สภาพแวดลอมรอบมทร.พระนคร เชน รถไฟฟา ตลาด ทาเรือ คลอง ผูประกอบการ ความเปนเมือง สถานท่ี
ราชการสําคัญ สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 และอ่ืน ๆ เปนโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับ
กับบริบทดังกลาว 
 
 

 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 
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7. สังคมมีความตองการแรงงานนักปฏิบัติดานธุรกิจ อุตสาหกรรม และอาหารมาตรฐาน เปนโอกาสให  
มทร.พระนคร เปนสถาบันสําคัญท่ีจะดําเนินการเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานในเรื่องนี้ 
 

8. ชุมชนใหความรวมมือ เต็มใจ และตอนรับทีมงานของ มทร.พระนคร ท่ีไปจัดทําโครงการในชุมชน 
ซ่ึงเปนลูกคาเครือขายสําคัญ ทําให มทร.พระนคร สามารถพัฒนางานตอไปไดอยางตอเนื่อง 
 

9. การพัฒนาระบบรางและโลจิสติกสท่ีมีขนาดใหญ ในพ้ืนท่ีเมืองเปนโอกาสใหมหาวิทยาลัย มีแนวทาง
ดําเนินการมากข้ึน 

 

  ประกอบดวย ประเด็นภัยคุกคาม 10 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยลักษณะเดียวกันกับ มทร.พระนคร มากมายหลายมหาวิทยาลัย ทําให 
มีการแขงขันสูง 
 

2. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ มีแนวโนมลดลงไมเพียงพอตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

3. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร ทําใหจํานวนนักศึกษาลดลงกระทบตอรายไดของ มทร.พระนคร 
 

4. การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมขัดขวางการปฏิบัติงานของ มทร.พระนคร และกระทบตอการเรียนการสอน 
 

5. เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร และนวัตกรรมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มทร.พระนคร  
มีทรัพยากรไมเพียงพอท่ีจะตอบสนองไดเต็มท่ี รวมท้ังบุคลากรบางสวนปรับตัวไมทัน 
 

6. นักศึกษารุนใหมมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ท่ีวาการเรียนรูไมจําเปนตองเรียนในมหาวิทยาลัย 
หรือความสําเร็จไมใชปริญญา ผูเรียนมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน เชน YouTube สื่อออนไลน อ่ืน ๆ เปนตน 
 

7. สถานการณทางการเมืองท่ีไมปกติ เชน การชุมนุมประทวงในจุดท่ีตั้งใกลทําเนียบรัฐบาล ขัดขวาง 
การทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

8. การเปลี่ยนแปลงแนวโนมของอาชีพในอนาคตมีความรวดเร็วมากข้ึน ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับตัวใหทัน 
 

9. แนวโนมภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากข้ึน ท่ัวโลกและในไทย ภัยธรรมชาติเหลานี้อาจสงผลตอ 
การดําเนินการของมหาวิทยาลัยได 
 

10.การกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนแนวโนมหลัก (Mega Trend) ของโลก ซ่ึงมีแนวโนม 
จะเกิดข้ึนกับการศึกษาเชนกัน ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยในปจจุบันจะไมพรอมในแนวนี ้

 

 
 
 

  

 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 
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ตารางท่ี 2 - 1 ประเด็นจุดแข็ง 10 ประเด็นแรกท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด 

น้ําหนักคะแนนของประเด็นจุดแข็ง 

 ประเด็นจุดแข็ง 10 ประเด็นแรกท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ 

ท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดแข็ง 

1 5.65% 

มทร.พระนคร มีทําเลท่ีต้ังอยูในใจกลางพระนคร พ้ืนท่ีศูนยกลางดานวัฒนธรรม ศูนยกลาง
การปกครอง และชุมชนรายรอบ มีการคมนาคม และมีสิ่งอํานวยความสะดวก ในบางศูนย
สามารถสรางคุณคาในทําเลท่ีตั้งไดหลากหลาย เปนท่ีจูงใจ สนใจของนักศึกษาไทย ตางชาติ
ในการเขามาศึกษาตอท้ังในระดับหลักสูตรปริญญา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

2 4.33% 
มทร.พระนคร มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพ  
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต
ตอบโจทยท้ังอุตสาหกรรมและรัฐบาล 

3 4.15% 
มทร.พระนคร มีชื่อเปนจุดเดน “ราชมงคล” เปนชื่อพระราชทาน มีวัฒนธรรมความเปนวัง 
ท่ีเขมแข็ง และเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ในระดับตน ๆ ของประเทศ 

4 3.80% 
มทร.พระนคร มีคณาจารยท่ีเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ เชน บริหารธุรกิจ  
คหกรรมศาสตร สิ่งทอ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ ซ่ึงมีสมรรถนะสูงในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท้ังท่ีเปน

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ในทุกๆ ประเด็น 

นํามาใหน้ําหนักความสําคัญวาประเด็นใดความสําคัญ

มากท่ีสุดตามลําดับ โดยใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 

160 ทาน เปนผูประเมิน ซ่ึงมีผลการประเมินดังนี้ 

 2.1.4 ผลการวิเคราะห� SWOT 
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ท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดแข็ง 

5 3.11% 
มทร.พระนคร มีประวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนาน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีพ้ืนบาน
หลากหลายสาขาวิชาแตละสาขาวิชามีอัตลักษณโดดเดน มีคุณคา ยิ่งใหญมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 

6 3.04% 
มทร.พระนคร มีศิษยเกาท่ีโดดเดนหลากหลาย สามารถสรางเครือขายการพัฒนาในหลาย ๆ 
สาขาวิชา 

7 2.94% 
มทร.พระนคร มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ อนุปริญญา ปริญญา ท่ีเชื่อมตอยอดได 
มีการเรียนการสอนระดับ ปวส. (Pre-university) เปนจุดแข็งท่ีดึงดูดผูเรียนได 

8 2.33% 
มทร.พระนคร ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เชน ดานวิศวกรรม เรียกไดวาเปน “วิศวะมือเปอน” 
เพราะเนนการปฏิบัติโดยเฉพาะ ไดแก เครื่องจักร เครื่องกล เปนตน 

9 2.04% 

มทร.พระนคร มีแผนปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 16 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแกไขเพ่ิมเติม 
ประกอบดวย ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรชาต ิ

10 1.45% 
มทร.พระนคร มีการวิจัยเชิงวัฒนธรรมท่ีผานการวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต 
นําเทคโนโลยีมาปรับใชตอยอดผลิตภัณฑตาง ๆ 

ตารางท่ี 2 - 2 ประเด็นจุดออน 10 ประเด็นแรกท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด 

น้ําหนักคะแนนของประเด็นจุดออน 

   ประเด็นจุดออน 10 ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ 

ท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดออน 

1 4.04% 
มทร.พระนคร ขาดแผนการหารายไดนอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐท่ีชัดเจนทําให
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงยาก 

2 3.62% 
วิธีการทํางานของบุคลากรสวนใหญ เปนการทํางานเชิงรับทํางานประจํา มากกวางานเชิง
รุกเชิงพัฒนา 

3 3.39% 
มทร.พระนคร มีกฎระเบียบขอบังคับภายในจํานวนมากและซับซอน ทําใหบุคลากรสับสน
ในการดําเนินงาน ปฏิบัติงานไมคลองตัว ไมเอ้ือตอการแขงขันกับองคการภายนอก 
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ท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดออน 

4 3.11% 
มทร.พระนคร ยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี/คุมคา จากพ้ืนท่ีทําเลตั้งอยูในพ้ืนท่ี
ศูนยกลางดานวัฒนธรรม ศูนยกลางการปกครอง 

5 3.00% 
มทร.พระนคร ไมมีฐานขอมูล (Database) ท่ีเปนระบบ ขาดการเชื่อมโยงขอมูลภายใน 
ขอมูลกระจัดกระจาย การสงตอขอมูลเปนไปเปนไดชา 

6 2.18% 
ระบบการสื่อสารระหวางหนวยงานภายในของ มทร.พระนคร ยังดอยประสิทธิภาพ  
ยังมีการปกปดขอมูลระหวางหนวยงาน 

7 2.06% มทร.พระนคร ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสรางอัตลักษณของ มทร.พระนคร 

8 1.91% 
มทร.พระนคร ยังขาดวัฒนธรรมองคการท่ีดี ขาดการสรางภาวะผูนํา (Leadership)  
ธรรมาภิบาล และ Head Hunter วัฒนธรรมการทํางานเปนลักษณะทําตามตอ ๆ กันมา 

9 1.86% ศูนยตาง ๆ ของ มทร.พระนคร มีพ้ืนท่ีท่ีจะใหนักศึกษาใชประโยชนนอยเกินไป 

10 1.55% 
มทร.พระนคร ยังมีการมอบหมายใชคนไมตรงกับงาน มักจะมอบหมายคนท่ีรูจัก 
และใกลชิด 

ตารางท่ี 2 - 3 ประเด็นโอกาส 9 ประเด็นแรกท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด 

น้ําหนักคะแนนของประเด็นโอกาส 

   ประเด็นโอกาส 9 ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ 

ท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นโอกาส 

1 1.91% 
การเปลี่ยนแปลงความคิดของสังคมในการไมสนใจปริญญา เปนโอกาส มทร.พระนคร 
สรางหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Reskill Upskill เพ่ือตอบสนองสังคมได 

2 1.88% 
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงข้ึนอยางรวดเร็ว และ มทร.พระนคร 
เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ทําใหสามารถพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย
ใหตอบโจทยยุคแหงเทคโนโลยีได 

3 1.22% 
นโยบายรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนใหทุกมหาวิทยาลัยเปนอิสระ ออกนอกระบบ  
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับสามารถเลี้ยงตนเองได แนวคิดดังกลาวเอ้ือตอการดําเนินงาน
ของ มทร.พระนคร ท้ังเรื่องการบริหารจัดการและเรื่องการหารายได 
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ท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นโอกาส 

4 1.07% 
โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประชากรวัยเด็กวัยเรียนลดลง  
เปนโอกาสให มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตร วิจัย สิ่งประดิษฐ เพ่ือคุณภาพผูสูงอาย ุ
และใหเหมาะสมกับทุกวัยมากข้ึน 

5 1.01% 
สังคมมีความตองการแรงงานนักปฏิบัติดานธุรกิจ อุตสาหกรรม และอาหารมาตรฐาน  
เปนโอกาสให  มทร.พระนคร เปนสถาบันสําคัญท่ีจะดําเนินการเ พ่ือตอบสนอง
ตลาดแรงงานในเรื่องนี ้

6 0.80% 
สภาพแวดลอมรอบ มทร.พระนคร เชน รถไฟฟา ตลาด ทาเรือ คลอง ผูประกอบการ 
ความเปนเมือง สถานท่ีราชการสําคัญ สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 และอ่ืน ๆ  
เปนโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับกับบริบทดังกลาว 

7 0.73% 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) มีประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตและ 
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงเปนพันธกิจของ มทร.พระนคร ท่ีจะตอบสนอง 
ยุทธศาสตรชาติดังกลาว 

8 0.17% 
ชุมชนใหความรวมมือ เต็มใจ และตอนรับทีมงานของ มทร.พระนคร ท่ีไปจัดทําโครงการ
ในชุมชนซ่ึงเปนลูกคาเครือขายสําคัญ ทําให มทร.พระนคร สามารถพัฒนางานตอไป 
ไดอยางตอเนื่อง 

9 0.02% 
การพัฒนาระบบรางและโลจิสติกสท่ีมีขนาดใหญ ในพ้ืนท่ีเมืองเปนโอกาสใหมหาวิทยาลัย 
มีแนวทางดําเนินการมากข้ึน 
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ตารางท่ี 2 - 4 ประเด็นคุกคาม 10 ประเด็นแรกท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด 

น้ําหนักคะแนนของประเด็นภัยคุกคาม 

ประเด็นภัยคุกคาม 10 ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ 

ท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นภัยคุกคาม 

1 2.02% 
เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร และนวัตกรรมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
มทร.พระนคร มีทรัพยากรไมเพียงพอท่ีจะตอบสนองไดเต็มท่ีรวมท้ังบุคลากรบางสวน
ปรับตัวไมทัน 

2 1.78% 
นักศึกษารุนใหมมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ท่ีวาการเรียนรูไมจําเปนตองเรียนใน
มหาวิทยาลัย หรือความสําเร็จไมใชปริญญา ผูเรียนมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน เชน Youtube 
สื่อออนไลน อ่ืน ๆ เปนตน 

3 1.61% 
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ มีแนวโนมลดลงไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

4 1.55% 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร ทําใหจํานวนนักศึกษาลดลงกระทบตอรายได
ของ มทร.พระนคร 

5 1.52% 
ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยลักษณะเดียวกันมทร.พระนคร มากมาย หลายมหาวิทยาลัย 
ทําใหมีการแขงขันสูง 

6 0.77% 
การเปลี่ยนแปลงแนวโนมของอาชีพในอนาคตมีความรวดเร็วมากข้ึน ทําใหมหาวิทยาลัย 
ตองปรับตัวใหทัน 

7 0.58% 
การกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนแนวโนมหลัก (Mega Trend) ของโลก  
ซ่ึงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนกับการศึกษาเชนกัน ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยในปจจุบันจะไมพรอมใน
แนวนี ้

8 0.22% 
สถานการณทางการเมืองท่ีไมปกติ เชน การชุมนุมประทวงในจุดท่ีตั้งใกลทําเนียบรัฐบาล 
ขัดขวางการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

9 0.16% 
แนวโนมภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากข้ึน ท่ัวโลกและในไทย ภัยธรรมชาติเหลานี ้
อาจสงผลตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัยได 

10 0.10% 
การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมขัดขวางการปฏิบัติงานของ มทร.พระนคร และกระทบตอ
การเรียนการสอน 
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ผลการวิเคราะห SWOT ขางตน พบวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประเด็นความทาทาย

ทางยุทธศาสตร (SC – Strategic Challenges) ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง รวม 4 ดาน ดังนี้ 

 

ด�านจดุแขง็ 
ความทาทายทางยุทธศาสตร 

1. มทร.พระนคร มีทําเลท่ีตั้งอยูในใจกลางพระนคร พ้ืนท่ีศูนยกลางดาน
วัฒนธรรม ศูนยกลางการปกครอง และชุมชนรายรอบ มีการคมนาคม และ
มีสิ่งอํานวยความสะดวก ในบางศูนยสามารถสรางคุณคาในทําเลท่ีตั้ง
ไดหลากหลาย เปนท่ีจูงใจ สนใจของนักศึกษาไทย ตางชาติในการเขามา
ศึกษาตอท้ังในระดับหลักสูตรปริญญา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น

2. มทร.พระนคร มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความเปนเลิศ
ในวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  เปน ท่ีตองการของตลาดแรงงาน
ไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิตตอบโจทยท้ังอุตสาหกรรมและรัฐบาล

3. มทร.พระนคร  มีชื่อเปนจุดเดน “ราชมงคล” เปนชื่อพระราชทาน
มีวัฒนธรรมความเปนวังท่ีเขมแข็ง และเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ในระดับตน ๆ ของประเทศ

1. มทร.พระนคร ขาดแผนการหารายไดนอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ
ท่ีชัดเจนทําใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงยาก

2. วิธีการทํางานของบุคลากรสวนใหญ เปนการทํางานเชิงรับทํางานประจํา
มากกวางานเชิงรุกเชิงพัฒนา

3. มทร.พระนคร มีกฎระเบียบขอบังคับภายในจํานวนมากและซับซอน
ทําใหบุคลากรสับสนในการดําเนินงาน ปฏิบัติงานไมคลองตัว ไมเอ้ือตอ
การแขงขันกับองคการภายนอก

ความทาทายทางยุทธศาสตร 

ด�านจดุอ�อน 

ความทาทายทางยุทธศาสตร 

ด�านโอกาส 

1. การเปลี่ยนแปลงความคิดของสังคมในการไมสนใจปริญญา เปนโอกาส
ให มทร.พระนคร สรางหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Reskill Upskill เพ่ือตอบสนอง
สังคมได

2. ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงข้ึนอยางรวดเร็ว
และ มทร.พระนคร เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ทําใหสามารถพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัยใหตอบโจทยยุคแหงเทคโนโลยีได

3. นโยบายรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนให ทุกมหาวิทยาลัยเปนอิสระ
ออกนอกระบบ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับสามารถเลี้ยงตนเองได แนวคิด
ดังกลาวเอ้ือตอการดําเนินงานของ มทร.พระนคร ท้ังเรื่องการบริหารจัดการ
และเรื่องการหารายได

 2.1.5 ความท�าทายทางยุทธศาสตร� (SC) 
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ความทาทายทางยุทธศาสตร 
 

 2.1.6 การวเิคราะห�ตําแหน�งทางยุทธศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดนํา
ประเด็น SWOT ขางตนไปดํา เนินการวิ เคราะห 
และประเมินในกลุมผูบริหาร คณาจารย บุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 
160 ทาน โดยไดน้ํ าหนักคะแนนในแตละประเด็น  
จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถนํามากําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตร หรือ SP (Strategic Position) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 
 

ตําแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตกอยูในตําแหนง “รับ”  
โดยมีสัดสวน SO : WT = 0.78 : 1.00 ดังแสดงไดในรูปภาพท่ี 2 - 3 เพ่ือปรับตําแหนงทางยุทธศาสตรใหอยูใน
ตําแหนงท่ีไดเปรียบในอนาคต อาศัย “ตัวแบบการจัดทํายุทธศาสตร ABC” ดังแสดงในภาพท่ี 2 - 4 จึงตองกําหนด
เปนประเด็นยุทธศาสตรดวยการ “กําจัดจุดออน” และการ “พลิกอุปสรรคเปนโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต”  
ทําใหสามารถสรางยุทธศาสตรเชิงรุก และสรางความไดเปรียบตอไป 

 
 

1. เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร และนวัตกรรมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว มทร.พระนคร มีทรัพยากรไมเพียงพอท่ีจะตอบสนองไดเต็มท่ี
รวมท้ังบุคลากรบางสวนปรับตัวไมทัน 

2. นักศึกษารุนใหมมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ท่ีวาการเรียนรู 
ไมจําเปนตองเรียนในมหาวิทยาลัย หรือความสําเร็จไมใชปริญญา ผูเรียน 
มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน เชน YouTube สื่อออนไลน อ่ืน ๆ เปนตน 

3. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ มีแนวโนมลดลงไมเพียงพอตอ 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นจุดออน มีน้ําหนักคะแนนรวมสูงสุด เปนลําดับแรก จํานวน 3,740 คะแนน หรือรอยละ 42.30 
ของคะแนนท้ังหมด 
 

ประเด็นจุดแข็ง มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 2 จํานวน 3,377 คะแนน หรือรอยละ 38.57 
ของคะแนนท้ังหมด 
 

ประเด็นภัยคุกคาม มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 3 จํานวน 903 คะแนน หรอืรอยละ 10.31 
ของคะแนนท้ังหมด 
 

ประเด็นโอกาส มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 4 จํานวน 772 คะแนน หรือรอยละ 8.82  
ของคะแนนท้ังหมด 
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 2.1.7 ความได�เปรียบเชิงยุทธศาสตร� 

ตําแหนงยุทธศาสตร ในปจจุบัน

Google

Ranking

1 (1.91%)42การเปลี่ยนแปลงความคิ             167      

2 (1.88%)40ความเจริญกาวหนาของ              165      

 3 (1.22%)41นโยบายรัฐบาลสงเสริม           107      

 รวม 772       
รวม % 8.82     

1 (4.04%)36มทร. พระนคร ขาดแผนก 354      ชื่อ: 1 (5.65%)08มทร. พระนคร มีทําเลที่ตั้ง               495      

2 (3.62%)18วิธีการทํางานของบุคลากร    317      2 (4.33%)03มทร. พระนคร มีความเชี่ย      379      

3 (3.39%)16มทร. พระนคร มีกฎระเบีย    297      3 (4.15%)09มทร. พระนคร มีชื่อเปนจุด               363      

รวม 3,704 จํานวนผูประเมิน= 160  รวม 3,377

รวม % 42.30   รวม % 38.57   

ลั 1 (2.02%)51เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อ        177      

2 (1.78%)52นักศึกษารุนใหมมีแนวคิ              156       

 3 (1.61%)48การสนับสนุนงบประมา  141       
รวม 903

รวม % 10.31   

  s

      

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม        

SO  :  WT
0.78          : 1.00

29/6/2022

ใช้พันธมิตร

ปรับปรุง

ถอย

ยบุตวั หลบเลี�ยง

ป้องกันตวั

เร่งขยายงาน

รุกดาํเนินการเอง

    

ภาพท่ี 2 - 3 ตําแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันของ มทร.พระนคร 
ท่ีมา: ประเมินโดยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ของ มทร. พระนคร จํานวน 160 ทาน 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจแบบกลุมเชิงลึก 
(Focus Group) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จํานวน 160 ทาน ไดนําผลการสํารวจท้ังสองประการไปใชในการ
วิเคราะหความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA – Strategic Advantage) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีสัดสวน 
SO:WT = 0.78 : 1.00 ดังแสดงไดในภาพท่ี 2 - 3 ซ่ึงจะได
ดําเนินการปรับปรุง และจัดการความทาทายตาง ๆ เพ่ือยกระดับ
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรตอไป 
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ท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จํานวน 160 ทาน ไดนําผลการสํารวจท้ังสองประการไปใชในการระดมสมอง และพิจารณานําสมรรถนะหลัก 
หรือ CC (Core Competency) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยอาศัยตัวแบบจัดทํา
ยุทธศาสตร VRIO (Value – Rareness – Imitation – Organization) ในการวิเคราะหทรัพยากรสําคัญ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 - 5 ผลการวิเคราะหสมรรถนะหลักเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็น/ทรัพยากร Value Rareness Imitation Organization 
Core 

Competency 

มทร. พระนคร มีทําเลที่ตั้งอยูในใจกลาง 
พระนคร พื้นที่ศูนยกลางดานวัฒนธรรม 
ศูนยกลางการปกครอง และชุมชนรายรอบ 
มีการคมนาคม และมีสิ่ งอํานวยความ
สะดวก ในบางศูนยสามารถสรางคุณคาใน
ทําเลที่ตั้งไดหลากหลาย เปนที่จูงใจ สนใจ
ของนักศึกษาไทย ตางชาติในการเขามา
ศึกษาตอทั้งในระดับหลักสูตรปริญญา และ
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 

ใช ใช ใช ใช สมรรถนะหลัก 

มทร. พระนคร มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาหลักสูตรที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพ 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน ไดรับการยอมรับจากผูใช
บัณ ฑิตตอบโจทย ท้ั ง อุตสาหกรรม 
และรัฐบาล 

ใช ใช ใช ใช สมรรถนะหลัก 

มทร. พระนคร มีชื่อเปนจุดเดน “ราชมงคล” 
เปนชื่อพระราชทาน มีวัฒนธรรมความเปน
วั งที่ เ ข มแข็ ง  และ เปนมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ในระดับตน ๆ ของประเทศ 

ใช ใช ใช ใช สมรรถนะหลัก 

 
  ท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จํานวน 160 ทาน ไดนํา CC ไปดําเนินการจัดการ SC ดวย POSE/BOSS และสามารถปรับ/ปรบัปรุง/ยกระดับ 
SP และ SA ใหมีความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ท่ีมีความพรอมสูงในการไปสูอนาคตระยะยาว ดวยความม่ันใจ 

 2.1.8 กระบวนการวิเคราะห�สมรรถนะหลักเชงิยุทธศาสตร� 
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ท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร จำนวน 160 ทาน ไดนำผลการสำรวจทั ้งสองประการไปใชในการระดมสมอง และพิจารณา 

นำสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยอาศัยตัวแบบจัดทำยุทธศาสตร ABC  

ดังแสดงไดในภาพที่ 2- 4 และใชเครื่องมือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ POSE (Philosophy Of 

Sufficient Economy) และ “ยุทธศาสตรนานน้ำสีคราม” หรือ BOSS (Blue Ocean Strategy Scheme) 

รวบรวมการดำเนินการในกรอบงานของการเลิก - ลด - เสริม - สราง (Eliminate - Reduce - Raise  

- Create Actions Framework) และความร ิ เร ิ ่ม ( Initiatives) ต าง ๆ นำมาสร างกลย ุทธ   (Tactics)  

เพื ่อมุ งจัดการความทาทาย และปญหา หรือ pain points รวมทั ้งการเสนอนวัตกรรมที ่ส งผลตอการ

เปลี ่ยนแปลงอยางยกระดับ ดังแสดงไดในภาพที่ 2 - 5 และพลิกโฉมองคการ ซึ ่งสามารถปรับสัดสวน  

SO:WT = 0.78 : 1.00 ดังแสดงไดในภาพท่ี 2 - 3 ไปเปน SO : WT = 4.35 : 1.00 ดังแสดงไดในภาพท่ี 2 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 - 4 ตัวแบบการจัดทำยุทธศาสตร ABC 
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จากผลการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินการท่ีจําเปนในการ 
ปรับตําแหนงและสรางความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรสรุปไดเปน 9 ภารกิจดังนี้ 

ภาพท่ี 2 - 5 ผลการใชเครื่องมือ POSE และ BOSS 

ตําแหนงยุทธศาสตร ที่ทาทายสูอนาคต

1 ชอน-->42การเปลี่ยนแปลงความคิ 1.21%

2 ชอน-->40ความเจริญกาวหนาของ 1.07%

3 ชอน-->41นโยบายรัฐบาลสงเสริมแ 0.32%

รวม ลั
รวม

1 แกไข-->36มทร. พระนคร ขาดแผนก 0.00% แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม 1 ใช-->08มทร. พระนคร มีทําเลที่ตั้งอยู 0.00%

2 แกไข-->18วิธีการทํางานของบุคลากร 2.17% 2 ใช-->03มทร. พระนคร มีความเชี่ยวช 0.00%

3 แกไข-->16มทร. พระนคร มีกฎระเบี 2.04% 3 ใช-->09มทร. พระนคร มีชื่อเปนจุดเด 0.83%

รวม จํานวนผูประเมิน= 160  รวม

รวม รวม

1 พลิก-->51เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อ 1.21%

2 พลิก-->52นักศึกษารุนใหมมีแนวคิ 1.07%

3 พลิก-->48การสนับสนุนงบประมา 0.32%

รวม

รวม

5,129

495

58.58

5.65

พุธ 06 กรกฎาคม 2022 18:39:32

SO

13.86

ชื่อ:

1,214            

2,890

33.01

4.35          : 1.00
: WT

ใช้พันธมิตร

ปรับปรุง

ถอย

อดทน

หลบเลี�ยง

ป้องกันตวั

เร่งขยายงาน

รุกดาํเนินการเอง

ภาพท่ี 2 - 6 ตําแหนงทางยุทธศาสตรหลังจากการทาทายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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1. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพ เปยมสุข สรางความเชื่อม่ันและไววางใจในองคกร
1.1 จัดใหมีระบบการจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ (ทุมเท อยูนาน พูดหรือคิดกับ

มหาวิทยาลัยฯ ในแงดี) 
1.2 สนับสนุนใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญเปนแบบอยาง เปนท่ีเชิดชู เชน ดานอาหาร ดานชาง ดานบัญชี 

เปนตน (ปูชนียบุคคล) 
1.3 สงเสริมชื่อเสียงของบุคลากรท่ีมีความโดดเดนใหกับมหาวิทยาลัยฯ 
1.4 สนับสนุนทรัพยากรใหบุคคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 
1.5 จัดใหมีการเพ่ิมพูนสมรรถนะบุคลากรในตําแหนงงาน 
1.6 เรงรัดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มี Digital Literacy ในระดับสูง 
1.7 จัดใหมีการทํา Team Building /OD สรางความเปนทีม เอกภาพ บูรณาการเชื่อมโยงการทํางาน

ดวยกัน 
1.8 สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในองคการ 
1.9 สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
1.10 สรางระบบคัดเลือกบุคลากรท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
1.11 จัดคาตอบแทนและสวัสดิการใหบุคลากรอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

2. สรางเครือขายระหวางผูเชี่ยวชาญและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2.1 สงเสริม/ยกยองศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียง เชิดชูมหาวิทยาลัยฯ 
2.2 กิจกรรมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับศิษยเกา 
2.3 จัดทําระบบฐานขอมูลศิษยเกาเพ่ือใชในการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
2.4 สรางเครือขายความรวมมือกับทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
2.5 สรางเครือขายครู ครูแนะแนว หรือ ครูกลุมวิชาชีพเขามาอบรม upskill และบูรณาการแนะแนว

หลักสูตร และเขาถึงกลุมเปาหมายจริง 
2.6 สราง/รวม เครือขายงานนักวิจัยและเครือขายวิชาชีพ 

3. ยกระดับการจัดการเรียนยุคใหม 
3.1 สรางระบบ (Platform)การเรียนรูแบบใหมท่ีหลากหลายและตอบโจทยสังคม 
3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับวิชาชีพใหมๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
3.3 ปรับหลักสูตรและจัดทําศูนยฝกอบรม/ทดสอบ แบบครบวงจร 
3.4 สรางหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการของสังคม Upskills Reskills เพ่ือเพ่ิมรายได 

และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.5 จัดทําหลักสูตรและเปดตลาดเพ่ือรองรับนักศึกษาชาวตางชาติ 
3.6 สรางหลักสูตรความรวมมือกับสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 2.1.10 ภารกิจสู�ความได�เปรียบเชิงยุทธศาสตร� 
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3.7 สรางหลักสูตรเฉพาะสําหรับผูเรียนท่ีไมตองการวุฒิปริญญาบัตรหรือตองการความรูเฉพาะดานสําหรับ
การประกอบอาชีพ 

3.8 สรางระบบและหลักสตูรการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
3.9 พัฒนาหองปฏิบัติการ หองฝกงาน หองสมุดใหทันสมัย 
3.10 พัฒนาหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ใหมีความตอเนื่อง 

4. สรางนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ 
4.1 ข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาใหครอบคลุมใหทุกสาขาวิชา 
4.2 จัดทําศูนยดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจร 
4.3 สรางธุรกิจบริการตามความไดเปรียบของสถานท่ี เนนเทคโนโลยีชุมชนเมือง 

5. ใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5.1 นําระบบ ERP ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในมหาวิทยาลัยฯ 
5.2 สรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.3 สราง Meta University  (บนพ้ืนฐานของ Metaverse) – มหาวิทยาลัยนฤมิต 

6. สรางภาพลักษณและแบรนดดิ้ง 
6.1 จัดทําสื่อการประชาสัมพันธและเผยแพรเชิงรุก 
6.2 สรางอัตลักษณและสงเสริมภาพลักษณใหโดดเดนชัดเจนในความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ 
6.3 สรางบัณฑิต บุคลากร อาจารย บุคลากร ใหเปน influencer เปนท่ียอมรับในกลุมนักศึกษา 

7. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ใหมีอิสระทางการบริหาร 
7.1 ออกนอกระบบเพ่ือการบริหารท่ีมีอิสระ 
7.2 จัดทํา พรบ. ออกนอกระบบใหเอ้ือตอการบริหารจัดการและการหารายไดของมหาวิทยาลัยฯ  
7.3 เตรียมความพรอมและวางแผนการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยฯ อยางเหมาะสมกับอัตลักษณ 

ของมหาวิทยาลัยฯ 

8. สรางรายไดและลดรายจาย 
8.1 จัดหาทีมท่ีปรึกษาดานการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยฯ 
8.2 จัดใหมีแผนและการดําเนินการสรางรายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ 
8.3 จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนในการจัดหารายไดเพ่ิมเติม 
8.4 จัดทําแผนและดําเนินการแผนลดรายจาย 

9. การปรับปรุงระบบงานใหทันสมัย  
9.1 ปรับโครงสรางภายในองคการ 
9.2 จัดใหมีการรื้อ ปรับระบบการทํางาน Reengineering / Reinventing Governance / Lean 
9.3 ปรับแกระเบียบ และลดความซํ้าซอน ใหปฏิบัติงานไดคลองตัวมากข้ึนปรับระเบียบ และลดข้ันตอน 

ท่ีซับซอนในการปฏิบัติงาน 
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ภารกิจทั้ง 9 ดานขางตนรวบรวมจากการระดมสมองในประชาคมมหาวิทยาลัยที่รวมตัวแทนของผูมีสวนได

สวนเสียในทุกระดับ มีรายละเอียดมาก ครอบคลุมภารกิจในทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย 

  

 

 

 ที่ประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณา (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ประกอบไปดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู ทรงคุณวุฒิ และผู บร ิหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ไดรวบรวมประเด็นภารกิจสู ความไดเปรียบ 

เชิงยุทธศาสตรพรอมทั้งเพิ่มประเด็นความริเริ่มใหมๆ ในมุมมองจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการ

สรางเปนกลยุทธ โดยจัดเปนหมวดหมูตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือ งานผลิตบัณฑิต งานวิจัยและ

นวัตกรรม งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานบริหารภายใตกรอบธรรมาภิบาล 

เพื่อใหมีความเหมาะสมตอการถายทอดสูหนวยงานปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยที่จัดโครงสรางองคกรตามพันธกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา กลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 

 

 

 2.1.11 กลยุทธ ์



Integrated Innovator
มุงสรางนวัตกรท่ีบูรณาการความรู 

& สรางสรรคงานแบบมืออาชีพ

Data Driven
จัดทําและใชขอมูลคุณภาพขับเคล่ือนการ

วิจัย สรางนวัตกรรม & ยกระดับบริการ

ทางวิชาการ

1 2

Common Knowledge พัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐาน
ซึ่งตลาดตองการ (Technology Trends, วางแผนธุรกิจ 
& ทําบัญชีแบบงายๆ ได, ดูงบการเงินเปน, มี Critical 
Thinking, รูจักทํา Marketing, มี Soft Skill ในการ
เขียนเลาเรื่อง & นําเสนอ, มีความรูภาษาตางประเทศ
ในระดับพ้ืนฐาน

Professional Standard พัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ
ของผูเรียน & ผูสอนใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล

Entrepreneurship พัฒนาการสรางผูประกอบการ & 
สรางธุรกิจการหาแหลงทุน & ระดมทุน & รวมทุน & 
ทํา Financial Projection

Eco - System & Environment มีระบบนิเวศท่ีเอ้ือ
ตอการสรางนวัตกรรม & เทคโนโลยีใหมๆ

Life - Long Learning สงเสริมการเรียนรูตลอดชวง
ชีวิตของนักศึกษา, บัณฑิต, ศิษยเกา, คนในชุมชน
ใกลเคียง & อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมท้ังผูสนใจ
ท่ัวไป

มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรท่ีทันสมัย 
รวดเร็ว & คลองตัว เพ่ือรองรับ Disruptive 
Technology, BCG & Climate Change

กําหนดทิศทางและขับเคลื่อนงานวิจัย & นวัตกรรมโดย
ใชขอมูลคุณภาพท่ีจัดทําข้ึนหรือท่ีมีการใชบริการจาก
องคกรระดับ Global

พัฒนาใหเกิด Data Intelligence Center ซึ่งมีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกท่ีมีความนาเช่ือถือ & เปนแหลง
อางอิงสําคัญทางวิชาการ

สงเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ใหสามารถเผยแพรใน 
Publication ตางๆ ท้ังในระดับประเทศ & ในระดับ
นานาชาติ

สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปพัฒนาตอยอดใหเกิด
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ

สราง Strategic Partners, และกลไกการระดมทุน รวม
ทุนท่ีคลองตัว รวมท้ังการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
อยางบูรณาการ
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Building Trust & Collaboration
บริหารจัดการอยางมีธรรมมาภิบาล 

& สรางเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็ง 

Conservation & BCG
อนุรักษส่ิงแวดลอม ทํานุบํารุงศาสนา 

และ รักษศิลปวัฒนธรรม

ปรับโครงสรางให Lean & มี Identity ชัดเจน 
(ไมซ้ําซอน ไมสรางความสับสน & มี Career Path)

ใชนวัตกรรมทําใหเกิด Digital Transformation รองรับ
ระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล & ใหความสําคัญ
กับการทํา Change Management ท่ีไดผล

มีระบบการจัดหารายได จากการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะ
ยั่งยืน

มีการสราง Networking ท้ังภายใน & ภายนอกอยาง
เขมแข็ง

มีระบบ Strategic Human Resources Management 
ท่ีปรับตัวไดเร็ว (Update & In - Trends)

มีระบบการประเมินผลทุกมิติท่ีไดมาตรฐานเพ่ือวัด 
Output & Outcome

3 4

ใชนวัตกรรมทําใหเกิดการปลูกฝงแนวคิดเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

ใช Soft Power สรางมูลคาเพ่ิม & ความภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม & เปดกวางรับการปรับรูปแบบให
รวมสมัย

สรางกระบวนการทํา Rebranding & Redesign 
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

กระตุนการมีสวนรวมจาก Stakeholders ท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรวมกันเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย

ใชชองทางประชาสัมพันธ & สื่อสารอยางตรงไปตรงมา 
เพ่ือทําใหเกิดพลังบวกจากความโปรงใสท่ีชัดเจน 
& ตรวจสอบได

ตอบสนองตอคําถาม ความตองการ ขอเสนอแนะอยาง
ทันการ โดยใช Chatbot, มัลติมีเดีย และสื่อรวมสมัย
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ท้ังนี้ กลยุทธและภารกิจสูความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรมีความสอดคลองกัน ดังตารางตอไปนี้ 

กลยุทธ 
ภารกิจสูความไดเปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 1. Integrated Innovator มุงสรางนวัตกรท่ีบูรณาการความรู & สรางสรรคงานแบบมืออาชีพ 

1.1 Common Knowledge พัฒนาหลักสูตร

พ้ืนฐานซ่ึงตลาดตองการ (Technology 

Trends, วางแผนธุรกิจ & ทำบัญชีแบบงายๆ 

ได, ดูงบการเงินเปน, มี Critical Thinking, 

รูจักทำ Marketing, มี Soft Skill ในการเขียน 

เลาเรื่อง & นำเสนอ, มีความรู

ภาษาตางประเทศในระดับพ้ืนฐาน) 

3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับวิชาชีพใหมๆท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต 

3.5 จัดทำหลักสูตรและเปดตลาดเพ่ือรองรับนักศึกษา

ชาวตางชาติ 

3.7 สรางหลักสูตรเฉพาะสำหรับผูเรียนท่ีไมตองการวุฒิ

ปริญญาบัตรหรือตองการความรูเฉพาะดานสำหรับการ

ประกอบอาชีพ 

3.10 พัฒนาหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ใหมีความตอเนื่อง 

1.2 Professional Standard พัฒนาสมรรถนะ

ตามวิชาชีพของผูเรียน & ผูสอนใหสอดคลอง

ตามมาตรฐานสากล 

3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับวิชาชีพใหมๆ  

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3.5 จัดทำหลักสูตรและเปดตลาดเพ่ือรองรับนักศึกษา

ชาวตางชาติ 

3.9 พัฒนาหองปฏิบัติการ หองฝกงาน หองสมุดใหทันสมัย 

1.3 Entrepreneurship พัฒนาการสราง

ผูประกอบการ & สรางธุรกิจการหาแหลงทุน & 

ระดมทุน & รวมทุน & ทำ Financial 

Projection 

3.4 สรางหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการของ

สังคม Upskills Reskills เพ่ือเพ่ิมรายไดและสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีด ี

3.6 สรางหลักสูตรความรวมมือกับสถานประกอบการ 

โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

1.4 Eco-System & Environment มีระบบ

นิเวศท่ีเอ้ือตอการสรางนวัตกรรม & เทคโนโลยี

ใหมๆ 

3.1 สรางระบบ (Platform) การเรียนรูแบบใหมท่ี

หลากหลายและตอบโจทยสังคม 

3.3 ปรับหลักสูตรและจัดทำศูนยฝกอบรม/ทดสอบ แบบครบ

วงจร 
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กลยุทธ 
ภารกิจสูความไดเปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 1. Integrated Innovator มุงสรางนวัตกรท่ีบูรณาการความรู & สรางสรรคงานแบบมืออาชีพ 

(ตอ) 

1.5 Life-Long Learning สงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตของนักศึกษา, บัณฑิต, ศิษยเกา, คน

ในชุมชนใกลเคียง & อุตสาหกรรมเปาหมาย 

รวมท้ังผูสนใจท่ัวไป 

3.8 สรางระบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต  

(Life Long Learning) 

1.6 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ท่ีทันสมัย รวดเร็ว & คลองตัวเพ่ือรองรับ 

Disruptive Technology, BCG & Climate 

Changes 

3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับวิชาชีพใหมๆ 

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3.6 สรางหลักสูตรความรวมมือกับสถานประกอบการ 

โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

กลยุทธที ่ 2. Data Driven จัดทำและใชขอมูลคุณภาพขับเคลื่อนการวิจัย สรางนวัตกรรม & ยกระดับ

บริการทางวิชาการ 

2.1 กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนงานวิจัย & 

นวัตกรรม โดยใชขอมูลคุณภาพท่ีจัดทำข้ึน  

หรือท่ีมีการใชบริการจากองคกรระดับ Global 

2.6 สราง/รวม เครือขายงานนักวิจัยและเครือขายวิชาชีพ 

6.2 สรางอัตลักษณและสงเสริมภาพลักษณใหโดดเดนชัดเจน

ในความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ 

2.2 พัฒนาใหเกิด Data Intelligence Center  

ซ่ึงมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกท่ีมีความ

นาเชื่อถือ & เปนแหลงอางอิงสำคัญทางวิชาการ 

5.2 สรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3 สงเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหสามารถ

เผยแพรใน Publication ตางๆ ท้ังในระดับ 

ประเทศ & ในระดับนานาชาติ 

1.4 สนับสนุนทรัพยากรใหบุคคลากรปฏิบัติงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

1.5 จัดใหมีการเพ่ิมพูนสมรรถนะบุคลากรในตำแหนงงาน 

2.6 สราง/รวม เครือขายงานนักวิจัยและเครือขายวิชาชีพ 

6.2 สรางอัตลักษณและสงเสริมภาพลักษณใหโดดเดนชัดเจน

ในความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ 

2.4 สงเสริมใหมีการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาตอ

ยอดใหเกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐท่ีสามารถ

สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

4.3 สรางธุรกิจบริการตามความไดเปรียบของสถานท่ีเนน

เทคโนโลยีชมุชนเมือง 

8.1 จัดหาทีมท่ีปรึกษาดานการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยฯ 
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กลยุทธ 
ภารกิจสูความไดเปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 2. Data Driven จัดทำและใชขอมูลคุณภาพขับเคล่ือนการวิจัย สรางนวัตกรรม & ยกระดับ

บริการทางวิชาการ (ตอ) 

2.5 สราง Strategic Partners, และกลไกการระดม

ทุน รวมทุนท่ีคลองตัว รวมท้ังการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาอยางบูรณาการ 

2.6 สราง/รวม เครือขายงานนักวิจัยและเครือขายวิชาชีพ 

กลยุทธท่ี 3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล & สรางเครือขายความ

รวมมือท่ีเขมแข็ง 

3.1 ปรับโครงสรางให Lean & มี Identity 

ชัดเจน (ไมซ้ำซอน ไมสรางความสับสน & มี 

Career Path) 

7.1 ออกนอกระบบเพ่ือการบริหารท่ีมีอิสระ 

7.2 จัดทำ พรบ. ออกนอกระบบใหเอ้ือตอการบริหารจัดการ

และการหารายไดของมหาวิทยาลัยฯ  

7.3 เตรียมความพรอมและวางแผนการออกนอกระบบของ

มหาวิทยาลัยฯ อยางเหมาะสมกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 

9.1 ปรับโครงสรางภายในองคการ 

9.2 จัดใหมีการรื้อ ปรับระบบการทำงาน Reengineering / 

Reinventing Governance / Lean 

9.3 ปรับแกระเบียบ และลดความซ้ำซอน ใหปฏิบัติงาน 

ไดคลองตัวมากข้ึน 

3.2 ใชนวัตกรรมทำใหเกิด Digital 

Transformation รองรับระบบบรหิารจัดการท่ีมี

ธรรมาภิบาล & ใหความสำคัญกับการทำ 

Change Management ท่ีไดผล 

5.1 นำระบบ ERP ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในมหาวิทยาลัยฯ 

5.2 สรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.3 มีระบบการจัดหารายได จากการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดในระยะยั่งยืน 

4.2 จัดทำศูนยดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจร 

4.3 สรางธุรกิจบริการตามความไดเปรียบของสถานท่ีเนน

เทคโนโลยีชุมชนเมือง 

8.1 จัดหาทีมท่ีปรึกษาดานการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยฯ 
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กลยุทธ 
ภารกิจสูความไดเปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล & สรางเครือขาย

ความรวมมือท่ีเขมแข็ง (ตอ) 

3.3 มีระบบการจัดหารายได จากการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดในระยะยั่งยืน (ตอ) 

8.2 จัดใหมีแผนและการดำเนินการสรางรายไดจากทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยฯ 

8.3 จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนในการจัดหารายได

เพ่ิมเติม 

8.4 จัดทำแผนและดำเนินการแผนลดรายจาย 

3.4 มีการสราง Networking ท้ังภายใน & 

ภายนอกอยางเขมแข็ง 

2.1 สงเสริม/ยกยองศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียง เชิดชูมหาวิทยาลัยฯ 

2.2 กิจกรรมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับศิษยเกา 

2.3 จัดทำระบบฐานขอมูลศิษยเกาเพ่ือใชในการเขารวม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

2.4 สรางเครือขายความรวมมือกับทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคอุตสาหกรรม 

2.5 สรางเครือขายครู ครูแนะแนว หรือ ครูกลุมวิชาชีพเขา

มาอบรม upskill และบูรณาการแนะแนวหลักสูตร และ

เขาถึงกลุมเปาหมายจริง 

2.6 สราง/รวม เครือขายงานนักวิจัยและเครือขายวิชาชีพ 

4.1 ข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาใหครอบคลุมใหทุกสาขาวิชา 

3.5 มีระบบ Strategic Human Resources 

Management ท่ีปรับตัวไดเร็ว (Update & In -

Trends) 

1.1 จดัใหมีระบบการจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีความผูกพันกับ

มหาวิทยาลัยฯ (ทุมเท อยูนาน พูดหรือคิดกับมหาวิทยาลัยฯใน

แงดี) 

1.2 สนับสนุนใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญเปนแบบอยาง เปนท่ีเชิดชู 

เชน ดานอาหาร ดานชาง ดานบัญชี เปนตน (ปูชนียบุคคล) 

1.3 สงเสริมชื่อเสียงของบุคลากรท่ีมีความโดดเดนใหกับ

มหาวิทยาลัยฯ 
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กลยุทธ 
ภารกิจสูความไดเปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล & สรางเครือขาย

ความรวมมือท่ีเขมแข็ง (ตอ) 

3.5 มีระบบ Strategic Human Resources 

Management ท่ีปรับตัวไดเร็ว (Update & In -

Trends) (ตอ) 

1.4 สนับสนุนทรัพยากรใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

1.5 จัดใหมีการเพ่ิมพูนสมรรถนะบุคลากรในตำแหนงงาน 

1.6 เรงรัดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มี Digital Literacy 

ในระดับสูง 

1.7 จัดใหมีการทำ Team Building /OD สรางความเปนทีม 

เอกภาพ บูรณาการเชื่อมโยงการทำงานดวยกัน 

1.8 สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในองคการ 

1.10 สรางระบบคัดเลือกบุคลากรท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

1.11 จัดคาตอบแทนและสวัสดิการใหบุคลากรอยางท่ัวถึง

และเปนธรรม 

3.6 มีระบบการประเมินผลทุกมิติท่ีได 

Standard เพ่ือวัด Output & Outcome 

1.9 สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปนธรรม 

กลยุทธท่ี 4. Conservation & BCG อนุรักษส่ิงแวดลอมทำนุบำรุงศาสนา และ รักษศิลปวัฒนธรรม 

4.1 ใชนวัตกรรมทำใหเกิดการปลูกฝงแนวคิด 

เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6.1 จัดทำสื่อการประชาสัมพันธและเผยแพรเชิงรุก  

5.3 สราง Meta University  (บนพ้ืนฐานของ Metaverse) 

– มหาวิทยาลัยนฤมิต 

4.2 ใช Soft Power สรางมูลคาเพ่ิม & ความ

ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม & เปดกวางรับการปรับ

รูปแบบใหรวมสมัย 

6.1 จัดทำสื่อการประชาสัมพันธและเผยแพรเชิงรุก 

6.3 สรางบัณฑิต บุคลากร อาจารย บุคลากร ใหเปน influencer 

เปนท่ียอมรับในกลุมนักศึกษา 

4.3 สรางกระบวนการทำ Rebranding & 

Redesign ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

6.1 จัดทำสื่อการประชาสัมพันธและเผยแพรเชิงรุก 

6.2 สรางอัตลักษณและสงเสริมภาพลักษณใหโดดเดนชัดเจน

ในความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ 
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กลยุทธ 
ภารกิจสูความไดเปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 4. Conservation & BCG อนุรักษส่ิงแวดลอมทำนุบำรุงศาสนา และ รักษศิลปวัฒนธรรม (ตอ) 

4.4 กระตุนการมีสวนรวมจาก Stakeholders  

ท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกัน Change มหาวิทยาลัย 

2.3 จัดทำระบบฐานขอมูลศิษยเกาเพ่ือใชในการเขารวม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

2.4 สรางเครือขายความรวมมือกับทองถ่ิน ภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 

2.6 สราง/รวม เครือขายงานนักวิจัยและเครือขายวิชาชีพ 

4.5 ใชชองทางประชาสัมพันธ & สื่อสารอยาง

ตรงไป ตรงมา เพ่ือทำใหเกิดพลังบวกจากความ

โปรงใสท่ีชัดเจน & ตรวจสอบได 

6.1 จัดทำสื่อการประชาสัมพันธและเผยแพรเชิงรุก 

6.2 สรางอัตลักษณและสงเสริมภาพลักษณใหโดดเดนชัดเจน

ในความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ 

6.3 สรางบัณฑิต บุคลากร อาจารย บุคลากร ใหเปน 

influencer เปนท่ียอมรับในกลุมนักศึกษา 

4.6 ตอบสนองตอคำถาม ความตองการ 

ขอเสนอแนะอยางทันการ โดยการใช Chatbot, 

มัลติมีเดีย และสื่อรวมสมัย 

6.1 จัดทำสื่อการประชาสัมพันธและเผยแพรเชิงรุก 

 

 





ส�วนที่ 3 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)



2) สร้างฐานข้อมูลคุณภาพ เพื�อสร้างสรรค์งานวิจัย 
และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ที�ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและชุมชน

3) บริการวิชาการต่ออุตสาหกรรมเป�าหมาย เพื�อยกระดับ
การพัฒนาอย่างยั�งยืน

4) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

1) ผลิตและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเป�น “นวัตกรบูรณาการ”
ที�มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับ
ความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว

5) บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรต้นแบบ

“ราชมงคลพระนคร” มหาวทิยาลัยแหง่เทคโนโลย ี
นวตักรรม และการบูรณาการ 

 
 “RMUTP” University of Technology,

Innovation and Integration
 

VISION

MISSION



1) มุ่งความเป�นเลิศในเทคโนโลยีเชิง
   ปฏิบัติที�สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม 

2) สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ 
   ตอบรับการเปลี�ยนแปลง

3) พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป�นแหล่งเรียนรู้
   และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม

Responsibility มีความรับผิดชอบ

STRATEGIC THEMES
/ STRATEGIES

CORE VALUES

ค่านิยมหลัก : คุณค่าหลัก (Core Values) “R M U T P”

Unity ร่วมแรงร่วมใจ & ประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อน

Maturity มีวุฒิภาวะ & มีความเป�นผู้นํา

Technology มีความรอบรู้ & เป�ดรับการเปลี�ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีตลอดเวลา

Professional มีความเป�นมืออาชีพ



ตัวแบบธุรกิจ (BM
C : Business M

odel Canvas) 
 ตัวแบบธุรกิจ (BM

C : Business M
odel Canvas) ณ

 ปี พ.ศ. 2565 
กลุ่มลูกค้า 

(Customer Segments) 

+ นักเรียน นักศึกษา
+ส่วนราชการ

การสร้างรายได้ (Revenue Streams) 

+รายได้จากงบประมาณ ปีละ 913 ล้านบาท
+รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล ปีละ 123 ลา้นบาท
+รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ ปีละ 329 ล้านบาท
+รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ปีละ 61 ล้านบาท
+รายได้อื่น ปีละ 16 ล้านบาท

รวมประมาณปีละ 1,442 ลา้นบาท 

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (Customer 
Relationships) 

+ เป็น Networking Marketing
+MLM
+CRM

ช่องทาง (Channels) 

+ Online
+ On-site
+Social media

คุณค่าที่ส่งมอบ 
(Value Proposition) 

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ
พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและ
เป็นที่พึ่งของสังคม 

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) 

+ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีละ 947 ล้านบาท
+ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษาและบรกิารตามพันธกิจ ปีละ 309 ล้านบาท
+ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีละ 27 ล้านบาท

รวมประมาณปีละ 1,283 ลา้นบาท 

งาน/กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

+สอน จัดการศึกษา
+บริการวิชาการ
+วิจัย

ทรัพยากรหลกั 
(Key Resources) 

+บุคลากร
+เทคโนโลยี
+ งานวิจยั

หุ้นส่วนหลัก 
(Key Partners) 

+สภาอุตสาหกรรม
+ศิษย์เก่า
+โรงเรียน
+มหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ
+ส่วนราชการ
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ตัวแบบธุรกิจ (BM
C : Business M

odel Canvas) ณ
 ป ีพ.ศ. 2570 

 

กลุ่มลูกค้า  
(Customer Segments) 

+ นักเรียน นักศึกษา 
+ผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัย 
+นักท่องเที่ยว 
+ผู้ประกอบการ SME 
+ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
+ส่วนราชการ 

การสร้างรายได้ (Revenue Streams) 

+รายได้จากงบประมาณ ปีละ 943 ล้านบาท 
+รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล ปีละ 128 ลา้นบาท 
+รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ ปีละ 340 ล้านบาท 
+รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 63 ล้านบาท 
+รวมรายได้อื่น ปีละ 17 ล้านบาท 
 
รวมประมาณปีละ 1,491 ลา้นบาท 

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (Customer 
Relationships) 

+ เป็น Networking Marketing 
+MLM 
+CRM 

ช่องทาง (Channels) 

+ Online  
+ On-site 
+Social media 
+UTP Technology Valley 
+UTP Business Education 

คุณค่าที่ส่งมอบ  
(Value Proposition) 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้สร้างสรรค์วิชาชีพแห่งอนาคต 

เพื่อสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน” 

(RMUTP is creator of professionals 
of the future for sustainable 
economic and social values) 

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) 

+ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีละ 1,018 ล้านบาท 
+ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษาและบรกิารตามพันธกิจ ปีละ 258 ล้านบาท 
+ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีละ 40 ล้านบาท 
 
รวมประมาณปีละ 1,316 ลา้นบาท   

งาน/กิจกรรมหลัก  
(Key Activities) 

+ยกระดับการจัดการเรียนยุคใหม ่
+ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มอีิสระทางการ
บริหาร 
+สร้างรายได้และลดรายจ่าย 
+สร้างนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ 
+9 กลยุทธ์ + ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ทรัพยากรหลกั  
(Key Resources) 

+ที่ดิน อาคารสถานที ่
+บุคลากร 
+เทคโนโลยี 
+นวัตกรรม งานวิจยั ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

หุ้นส่วนหลัก  
(Key Partners) 

+สภาอุตสาหกรรม  
+ศิษย์เก่า 
+โรงเรียน 
+มหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ 
+SME 
+ชุมชน 
+ส่วนราชการ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) 
แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) อาศัยการเชื่อมโยงวัตถุประสงคในมิติตาง ๆ ในบัตรคะแนนสมดุล (Balanced 
Scorecard) ขางตน เปนแผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกรอบความคิด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 - 1 กรอบความคิดในการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 



    มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา

มุ่งความเป�นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ
ที�สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ 
ตอบรับการเปลี�ยนแปลง

พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป�นแหล่งเรียนรู้
 และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

คุณภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องค์การ 

กระบวนการสร้างและผลิตเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยฯ ที�มีมาตรฐานสูง

พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื�นฐานสนับสนุน
ที�จําเป�นสําหรับการให้บริการเพื�อเป�นแหล่งเรียนรู้

และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน

ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ 
ชื�นชม ประทับใจ ต่อผลงาน

ของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยฯ 
สามารถตอบสนอง

การเปลี�ยนแปลงได้สูง

มีกระบวนการพัฒนาการทํางาน
และหลักสูตรที�ทันสมัย

มีเทคโนโลยีที�ทันสมัย และลํ�าสมัย 
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(บรูณาการระหว่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 และ 2) 

บุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญ 
พร้อมก้าวทันการเปลี�ยนแปลง

     อนุรักษ์พัฒนาการทํานุบํารุง    
     ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
      และสิ�งแวดล้อม ตามบริบท
ที�เปลี�ยนแปลงไปของประเทศ

มหาวิทยาลัยฯ เป�นแหล่ง
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

   สร้างรายได้ในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยฯ 

และใน Area based 
ที�มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

มีระบบการจัดการที�ดี มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการเรียนรู้

และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน

   ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยฯ 
เกิดความพึงพอใจในการนําความรู้

ที�ได้รับไปต่อยอด

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

เพื�อสร้างแหล่งเรียนรู้ และประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

มหาวิทยาลัยฯ 
เป�นเลิศด้านเทคโนโลยี

เชิงปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยฯ มีชื�อเสียง

ได้รับการยอมรับ

ภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วน
ได้รับบัณฑิตที�มีทักษะและบริการ

ตรงตามความต้องการ

มหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถ
ในการพึ�งพาตนเอง 

ในทางการเงินได้

บุคลากรและอาจารย์ทํางาน
ด้วยความสุข ใช้ความเก่ง

และมีคุณธรรม

 “ราชมงคลพระนคร” มหาวทิยาลัยแหง่เทคโนโลย ีนวตักรรม และการบูรณาการ  
“RMUTP” University of Technology, Innovation and Integration
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

3.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
      ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)    

 เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงยุทธศาสตรท้ัง 3 ประเด็นยุทธศาสตรขางตนไปสูการปฏิบัติ 
ในแตละมิติการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงไดนําแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) มาเชื่อมโยงกับ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการสําคัญ ดังนี้ 
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ประสิทธิผล   -   -   -   -

2. Data Driven จัดทําและใชขอมูลคุณภาพขับเคลื่อนการวิจัยสรางนวัตกรรม

 & ยกระดับบริการทางวิชาการ

2.1 กําหนดทิศทางและขับเคลื่อนงานวิจัย & นวัตกรรม โดยใชขอมูลคุณภาพที่จัดทําขึ้น 

หรือที่มีการใชบริการจากองคกรระดับ Global

2.2 พัฒนาใหเกิด Data Intelligence Center ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกที่มีความนาเชื่อถือ & 

เปนแหลงอางอิงสําคัญทางวิชาการ

2.3 สงเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีใหสามารถเผยแพรใน Publication  ตางๆ ทั้งในระดับ ประเทศ & ในระดับนานาชาติ

4. Conservation & BCG อนุรักษสิ่งแวดลอม ทํานุบํารุงศาสนา 

และรักษศิลปวัฒนธรรม

4.3 สรางกระบวนการทํา Rebranding & Redesign ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

4.4 กระตุนการมีสวนรวมจาก Stakeholders ที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน Change มหาวิทยาลัย

2. Data Driven จัดทําและใชขอมูลคุณภาพขับเคลื่อนการวิจัย 

สรางนวัตกรรม & ยกระดับบริการทางวิชาการ

2.4, สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่สามารถสราง

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

2.5 สราง Strategic Partners, และกลไกการระดมทุน  รวมทุนที่คลองตัว 

รวมทั้งการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางบูรณาการ

3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล & 

สรางเครือขายความรวมมือ

ที่เขมแข็ง

3.3 มีระบบการจัดหารายได จากการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเอง

ไดในระยะยั่งยืน

4. Conservation & BCG อนุรักษสิ่งแวดลอม ทํานุบํารุงศาสนา 

และรักษศิลปวัฒนธรรม

4.2 ใช Soft Power สรางมูลคาเพิ่ม & ความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม & เปดกวางรับการปรับรูปแบบ

ใหรวมสมัย

4.3  สรางกระบวนการทํา Rebranding & Redesign ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

4.4 กระตุนการมีสวนรวมจาก Stakeholders ที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน Change มหาวิทยาลัย

4.5 ใชชองทางประชาสัมพันธ & สื่อสารอยางตรงไปตรงมา เพื่อทําใหเกิดพลังบวก

จากความโปรงใสที่ชัดเจน & ตรวจสอบได

4.6 ตอบสนองตอคําถาม ความตองการขอเสนอแนะอยางทันการ โดยการใช Chatbot, มัลติมีเดีย 

และสื่อรวมสมัย

0.500.500.25รอยละ1.2.1 รอยละรายไดของ

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

1.2 เพื่อใหมหาวิทยาลัย

มีความสามารถในการ

พึ่งพาตนเอง ในทาง

การเงินได

-3.77

ยุทธศาสตรที่ 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สรางมูลคาใหกับเศรษฐกิจและสังคม (จานวน 10 ตัวชี้วัด)

1. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการงานวิจัยและ

บริการวิชาการสูสากล

2. โครงการ Rebrand RMUTP

สวพ./สวส.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกหนวยงาน)

1. โครงการบริการวิชาการ U2C (University to 

Community) ดวยการจัดใหมีวิสาหกิจในกํากับ

ของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตการศึกษาอําเภอลาด

บัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

3. โครงการเพิ่มรายไดของมหาวิทยาลัย

4. โครงการ Logistic Hub (ERC)

5. โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยอาคารกรม

หลวงชุมพร

6. โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยอาคารบางกอก

รอยัลเจมส

7 .โครงการจัดทําศูนยฝกอบรมครบวงจร

8. โครงการ Rebrand RMUTP

9.โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียม มทร.พระนคร

10. โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

11. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีกสิกร

รมศาสตรพระนคร

12. โครงการ MOU กับบริษัทเอกชนและภาครัฐ 

ในการสรางรายได 

13. โครงการดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจร

กค.

โครงการสําคัญ

3

หนวยงานหลัก

ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด

Baseline เปาหมาย

 - 222

1.00 1.00

3 1. Integrated Innovator มุงสรางนวัตกรที่บูรณาการความรู  &

สรางสรรคงานแบบมืออาชีพ

1.1 Common Knowledge พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานซึ่งตลาดตองการ 

1.2 Professional Standard พัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพของผูเรียน & ผูสอนใหสอดคลองตาม

มาตรฐานสากล

1.4 Eco-System & Environment  มีระบบนิเวศที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม & 

เทคโนโลยีใหมๆ

กลยุทธมิติ วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด หนวยนับ

ดาว1.1.1 มหาวิทยาลัย

มีคุณภาพและมาตรฐาน

ในระดับสากล 

(QS Stars Rating 

System)

1.1 เพื่อใหมหาวิทยาลัย

เปนเลิศดานเทคโนโลยี

เชิงปฏิบัติ
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มิติ วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (จานวน 10 ตัวช้ีวัด)

โครงการส าคัญหน่วยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด

Baseline เป้าหมาย กลยุทธ์

1.3 เพ่ือให้มหำวิทยำลัย
มีช่ือเสียง ได้รับกำร
ยอมรับ

2. Data Driven จัดท ำและใช้ข้อมูลคุณภำพขับเคล่ือนกำรวิจัย 
สร้ำงนวัตกรรม & ยกระดับบริกำรทำงวิชำกำร
2.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพงำนวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้สำมำรถเผยแพร่
ใน Publication ต่ำงๆ ท้ังในระดับประเทศ & ในระดับนำนำชำติ
2.4 ส่งเสริมให้มีกำรน ำผลงำนวิจัยไปพัฒนำต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ
2.5 สร้ำง Strategic Partners, และกลไกกำรระดมทุน ร่วมทุนท่ีคล่องตัว รวมท้ังกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงบูรณำกำร

4. Conservation & BCG อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
และ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4.2 ใช้ Soft Power สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม & ควำมภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม & เปิดกว้ำงรับกำรปรับ
รูปแบบให้ร่วมสมัย
4.3 สร้ำงกระบวนกำรท ำ Rebranding & Redesign ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

1. Integrated Innovator  มุ่งสร้ำงนวัตกรท่ีบูรณำกำรควำมรู้  & 
สร้ำงสรรค์งำนแบบมืออำชีพ
1.1 Common Knowledge พัฒนำหลักสูตรพ้ืนฐำนซ่ึงตลำดต้องกำร 
1.2 Professional Standard พัฒนำสมรรถนะตำมวิชำชีพของผู้เรียน & ผู้สอนให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนสำกล
1.4 Eco-System & Environment มีระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อกำรสร้ำงนวัตกรรม & 
เทคโนโลยีใหม่ๆ
1.6 มีกระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัย รวดเร็ว & คล่องตัวเพ่ือรองรับ 
Disruptive Technology, BCG & Climate Changes

4. Conservation & BCG อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
และ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4.3 สร้ำงกระบวนกำรท ำ Rebranding  & Redesign ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

1. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำร่วม
แข่งขันควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพ

2. Data Driven จัดท ำและใช้ข้อมูลคุณภำพขับเคล่ือนกำรวิจัย 
สร้ำงนวัตกรรม & ยกระดับบริกำรทำงวิชำกำร 
2.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพงำนวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้สำมำรถเผยแพร่
ใน Publication ต่ำงๆ ท้ังในระดับ ประเทศ & ในระดับนำนำชำติ
2.4 ส่งเสริมให้มีกำรน ำผลงำนวิจัยไปพัฒนำต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ

3. Building Trust & Collaboration บริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล & 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 
3.4 มีกำรสร้ำง Networking ท้ังภำยใน & ภำยนอกอย่ำงเข้มแข็ง
3.5 มีระบบ Strategic Human Resources Management ท่ีปรับตัวได้เร็ว (Update & 
In -Trends)

กพศ.
(หน่วยงำนปฏิบัติ ได้แก่

ทุกคณะ/สอญ./บร./หน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง)

กบ./สวพ.
(หน่วยงำนปฏิบัติ ได้แก่

ทุกคณะและทุกหน่วยงำน
เทียบเท่ำคณะ)

45 50 55

9 10

1.3.2 จ ำนวนรำงวัล
ท่ีนักศึกษำได้รับ
ระดับชำติและหรือ
นำนำชำติ

1.3.1 จ ำนวนรำงวัล
ท่ีบุคลำกรได้รับ
ระดับชำติและหรือ
นำนำชำติ

จ ำนวน
รำงวัล

1. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรท่ีได้รับ
รำงวัลหรือมีผลงำนกำรสอนหรืองำนวิจัยท่ีโดด
เด่น

87

35 40

6

จ ำนวน
รำงวัล

12

6658
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ยุทธศาสตรที่ 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สรางมูลคาใหกับเศรษฐกิจและสังคม (จานวน 10 ตัวชี้วัด)

โครงการสําคัญหนวยงานหลัก

ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด

Baseline เปาหมาย กลยุทธมิติ วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด หนวยนับ

1. Integrated Innovator มุงสรางนวัตกรที่บูรณาการความรู & 

สรางสรรคงานแบบมืออาชีพ

1.4 Eco-System & Environment มีระบบนิเวศที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม & 

เทคโนโลยีใหมๆ

1. โครงการขับเคลื่อนพัฒนางานวิจัยและบริการ

วิชาการสูสากล

2. โครงการ Rebrand RMUTP

2. Data Driven จัดทําและใชขอมูลคุณภาพขับเคลื่อนการวิจัย 

สรางนวัตกรรม & ยกระดับบริการทางวิชาการ 

2.1 กําหนดทิศทางและขับเคลื่อนงานวิจัย & นวัตกรรม โดยใชขอมูลคุณภาพที่จัดทําขึ้น 

หรือที่มีการใชบริการจากองคกรระดับ Global

2.2 พัฒนาใหเกิด Data Intelligence Center ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

ที่มีความนาเชื่อถือ & เปนแหลงอางอิงสําคัญทางวิชาการ

2.3 สงเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหสามารถเผยแพรใน

 Publication ตางๆ ทั้งในระดับ ประเทศ & ในระดับนานาชาติ 

2.5 สราง Strategic Partners, และกลไกการระดมทุน รวมทุนที่คลองตัว รวมทั้งการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาอยางบูรณาการ

3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล & 

สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง

3.4 มีการสราง Networking ทั้งภายใน & ภายนอกอยางเขมแข็ง

คุณภาพ

บริการ

3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล &

สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง

3.4 มีการสราง Networking ทั้งภายใน & ภายนอกอยางเขมแข็ง

4. Conservation & BCG อนุรักษสิ่งแวดลอม ทํานุบํารุงศาสนา 

และ รักษศิลปวัฒนธรรม

4.3 สรางกระบวนการทํา Rebranding & Redesign ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

  -   -   -   -

3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล & 

สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง

3.4 มีการสราง Networking ทั้งภายใน & ภายนอกอยางเขมแข็ง

4. Conservation & BCG อนุรักษสิ่งแวดลอม ทํานุบํารุงศาสนา 

และ รักษศิลปวัฒนธรรม

4.3 สรางกระบวนการทํา Rebranding & Redesign ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

100

-1.4.2 รอยละศิษยเกา

ที่เปนผูประกอบการ

รายใหมหรือ Start Up 

ภายในระยะเวลา 5 ป

รอยละ

จํานวน 

1.4 เพื่อใหผูใชบริการ

ของมหาวิทยาลัยชื่นชม 

ประทับใจ ตอผลงานของ

มหาวิทยาลัย

1.4.1 จํานวนรางวัลที่

ศิษยเกาไดรับใน

ระดับชาติและหรือ

นานาชาติ

จํานวน

รางวัล

1.3.3 จํานวนงานวิจัย

ที่ไดรับการตีพิมพใน

ระดับชาติและหรือ

ระดับนานาขาติ

160

5 7 8 10 UBI/สวพ.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกคณะ/สอญ./บร./หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ)

176

1. โครงการพัฒนางานวิจัยนักศึกษา

สูเชิงพาณิชย

สวพ.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกคณะ/สอญ./บร./หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ)

12 13 14 กพศ. 

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกคณะ/สอญ./บร./หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ)

194 214 235

1. โครงการยกยองเชิดชูนักศึกษา

และศิษยเกาที่ไดรับรางวัลดานวิชาชีพใน

ระดับชาติ/นานาชาติ

1. Integrated Innovator มุงสรางนวัตกรที่บูรณาการความรู & สรางสรรค

งานแบบมืออาชีพ

1.3 Entrepreneurship พัฒนาการสรางผูประกอบการ & สรางธุรกิจการหาแหลงทุน & ระดมทุน & 

รวมทุน & ทํา Financial Projection

1.5 Life-Long Learning สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา, บัณฑิต, ศิษยเกา, คนในชุมชน

ใกลเคียง & อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป

1.6 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย รวดเร็ว & คลองตัวเพื่อรองรับ Disruptive 

Technology, BCG & Climate Changes

9 10 11

3
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มิติ วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (จานวน 10 ตัวช้ีวัด)

โครงการส าคัญหน่วยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด

Baseline เป้าหมาย กลยุทธ์

  -   - 71 36

1.6 เพ่ือให้บุคลำกรและ
อำจำรย์ท ำงำนด้วย
ควำมสุข ใช้ควำมเก่งและ
มีคุณธรรม

1.6.1 ระดับควำมสุข
ในกำรท ำงำนของ
บุคลำกร

ระดับ   -   -   -   - - 4 4 4 5 5 3. Building Trust & Collaboration บริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล
& สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
3.1 ปรับโครงสร้ำงให้ Lean & มี Identity ชัดเจน (ไม่ซ้ ำซ้อน ไม่สร้ำงควำมสับสน & 
มี Career Path)
3.5 มีระบบ Strategic Human Resources  Management ท่ีปรับตัวได้เร็ว (Update & 
In -Trends)
3.6 มีระบบกำรประเมินผลทุกมิติท่ีได้ Standard เพ่ือวัด Output & Outcome

กบ.
(หน่วยงำนปฏิบัติ ได้แก่

ทุกหน่วยงำน)

1.โครงกำร Happy University
  - โครงกำรพัฒนำระบบผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
   - โครงกำรพัฒนำกำรจัดสวัสดิกำร
   - โครงกำรกีฬำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

1.7 เพ่ือให้มีเทคโนโลยี
ล้ ำสมัย

1.7.1 ร้อยละควำม
พร้อมด้ำนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ตอบสนองต่อ
กำรผลิตเทคโนโลยีและ
สร้ำงนวัตกรรม

ร้อยละ   -   -   -   - - 50 60 70 80 90 3. Building Trust & Collaboration บริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล & 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
3.2 ใช้นวัตกรรมท ำให้เกิด Digital Transformation รองรับระบบบริหำรจัดกำร
ท่ีมีธรรมำภิบำล & ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำ Change Management ท่ีได้ผล

สวส.
(หน่วยงำนปฏิบัติ ได้แก่

ทุกคณะ/สอญ./บร./หน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง)

1. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพทำงเทคโนโลยี เช่น
 จัดท ำแผน IT แผน Digital
2. โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบริษัทเครือข่ำย
เอกชนเพ่ือใช้เทคโนโลยีร่วมกัน
3.โครงกำร Phra Nakhon Cyber University

2. Data Driven จัดท ำและใช้ข้อมูลคุณภำพขับเคล่ือนกำรวิจัย
สร้ำงนวัตกรรม & ยกระดับบริกำรทำงวิชำกำร
2.4 ส่งเสริมให้มีกำรน ำผลงำนวิจัยไปพัฒนำต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์
ท่ีสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ
 2.5 สร้ำง Strategic Partners, และกลไกกำรระดมทุน ร่วมทุนท่ีคล่องตัว 
รวมท้ังกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงบูรณำกำร

142 150 158 166 สวพ.
(หน่วยงำนปฏิบัติ ได้แก่

ทุกคณะ/สอญ./บร./หน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง)

1. โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่ำให้กับเศรษฐกิจและสังคม

กำรพัฒนำ
องค์กำร

ประสิทธิภำพ 1.5 เพ่ือให้มีกระบวนกำร
สร้ำงและผลิตเทคโนโลยี
ของมหำวิทยำลัยท่ีมี
มำตรฐำนสูง

1.5.1 จ ำนวนงำนวิจัย
และหรือนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีน ำไปใช้
ประโยชน์ได้

จ ำนวน 135 175
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ประสิทธิผล 2.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สามารถตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงได้สูง

2.1.1 ร้อยละ
ภาพรวมของผล
การใช้จ่าย
งบด าเนินงานลดลง

ร้อยละ -3.09 -5.57 -8.16 -10.09 -8.26 0.5 1 1.5 2 2.5 3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล & สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
3.1 ปรับโครงสร้างให้ Lean & มี Identity ชัดเจน (ไม่ซ  าซ้อน ไม่สร้างความสับสน &
 มี Career Path)
3.3  มีระบบการจัดหารายได้จาก การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะย่ังยืน

กค. 1.  โครงการลดต้นทุนของมหาวิทยาลัย

2.1.2 ร้อยละของ
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
ภาคปกติท่ีมี
นักศึกษา
ลงทะเบียนต่ ากว่า
 15 คน

ร้อยละ 11.14 11.29 15.49 16.40 15.36 12 9 6 3 0 3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล & สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
3.1 ปรับโครงสร้างให้ Lean & มี Identity ชัดเจน (ไม่ซ  าซ้อน ไม่สร้างความสับสน &
 มี Career Path)
3.3 มีระบบการจัดหารายได้ จากการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะย่ังยืน

สวท.
(หน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่
ทุกคณะ/สอญ./บร./
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

1.  โครงการลดต้นทุนของมหาวิทยาลัย

Baseline

หน่วยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปล่ียนแปลง  (จ านวน 9 ตัวช้ีวัด)

โครงการส าคัญมิติ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปล่ียนแปลง  (จ านวน 9 ตัวช้ีวัด)

โครงการส าคัญมิติ
วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์

Baseline

หน่วยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

คุณภาพ
บริการ

2.2 ภาค อุตสาหกรรม
และทุกภาคส่วนได้รับ
บัณฑิตท่ีมีทักษะ 
และบริการตรงตาม
ความต้องการ

2.2.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ 88.00 82.20 81.20 85.20 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 1. Integrated Innovator มุ่งสร้างนวัตกรท่ีบูรณาการความรู้ 
& สร้างสรรค์งานแบบมืออาชีพ
1.1 Common Knowledge พัฒนาหลักสูตรพื นฐานซ่ึงตลาดต้องการ 
1.2 Professional Standard พัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพของผู้เรียน & 
ผู้สอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
1.6 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัย รวดเร็ว & คล่องตัวเพ่ือ
รองรับ Disruptive Technology, BCG & Climate Changes

กพศ.
(หน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่
ทุกคณะ/สอญ./บร./
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

1. โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
2. โครงการศูนย์กลางกระจายความรู้ สร้าง
และพัฒนานวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ 
ตอบสนองตลาดให้สามารถน าไปสู่ความเป็น
ผู้ประกอบการ

2.3 เพ่ือให้มีเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

2.3.1 ร้อยละ
ของจ านวน
ความร่วมมือท่ีมี
การจัดกิจกรรม
ในรอบปีต่อจ านวน
ความร่วมมือ
ทั งหมด
ท่ียังไม่หมดอายุ
ทั งในหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 4 4.5 5 5.5 5.6 5 10 15 20 25 3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล & สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
3.4 มีการสร้าง Networking ทั งภายใน & ภายนอกอย่างเข้มแข็ง

กวส.
(หน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่

ทุกหน่วยงาน)

1. โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
2. โครงการศูนย์กลางกระจายความรู้ สร้าง
และพัฒนานวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ 
ตอบสนองตลาดให้สามารถน าไปสู่ความเป็น
ผู้ประกอบการ
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Baseline

หนวยงานหลัก

ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาหมาย

วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด หนวยนับ กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง  (จํานวน 9 ตัวชี้วัด)

โครงการสําคัญมิติ

ประสิทธิภาพ 2.4 เพื่อใหมี

กระบวนการ

พัฒนาการทํางาน

และหลักสูตรที่ทันสมัย

รอยละ  -  -  -  - - 30 40 50 60 70 1. Integrated Innovator  มุงสรางนวัตกร

ที่บูรณาการความรู & สรางสรรคงานแบบมืออาชีพ

1.4 Eco-System & Environment มีระบบนิเวศที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม & 

เทคโนโลยีใหมๆ

4. Conservation & BCG อนุรักษสิ่งแวดลอมทํานุบํารุงศาสนา และ

รักษศิลปวัฒนธรรม

4.1 ใชนวัตกรรมทําใหเกิดการปลูกฝงแนวคิดเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม

2.4.1 รอยละของ

การนําเทคโนโลยี

มาใชเพื่อ

สนับสนุนการ

จัดการเรียนการ

สอน

สวส.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกคณะ/สอญ./บร./

หนวยงานที่เกี่ยวของ)

1. โครงการยกระดับการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การสอน

1. Integrated Innovator มุงสรางนวัตกรที่บูรณาการความรู 

& สรางสรรคงานแบบมืออาชีพ

1.1 Common Knowledge พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานซึ่งตลาดตองการ

1.2 Professional Standard พัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพของผูเรียน 

& ผูสอนใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล

 1.5 Life-Long Learning สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา, บัณฑิต, ศิษย

เกา, คนในชุมชนใกลเคียง & อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป

1.6 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย รวดเร็ว & คลองตัวเพื่อ

รองรับ Disruptive Technology, BCG & Climate Changes

252015 กวพ.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกคณะ/สอญ./บร./

หนวยงานที่เกี่ยวของ)

 - - -จํานวน2.4.2 จํานวนของ

หลักสูตร

ที่ทันสมัยรองรับ

ความตองการของ

ตลาดแรงงาน

และกําลังคนที่มี

สมรรถนะสูง

1. โครงการยกระดับการเรียนการสอนยุค

ใหมที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

1052 -
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Baseline

หนวยงานหลัก

ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาหมาย

วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด หนวยนับ กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง  (จํานวน 9 ตัวชี้วัด)

โครงการสําคัญมิติ

2.5.1 รอยละ

ของอาจารย

ที่ไดรับตําแหนง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

รอยละ  -  -  -  - 30 35 40 40 45 45 2. Data Driven จัดทําและใชขอมูลคุณภาพขับเคลื่อนการวิจัย 

สรางนวัตกรรม & ยกระดับบริการทางวิชาการ

2.1 กําหนดทิศทางและขับเคลื่อนงานวิจัย & นวัตกรรมโดยใชขอมูลคุณภาพ

ที่จัดทําขึ้น หรือที่มีการใชบริการจากองคกรระดับ Global

2.2 พัฒนาใหเกิด Data Intelligence Center ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกที่มี

ความนาเชื่อถือ & เปนแหลงอางอิงสําคัญทางวิชาการ

2.3 สงเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให

สามารถเผยแพรใน Publication ตางๆ ทั้งในระดับ ประเทศ & ในระดับนานาชาติ

3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

& สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง

3.1 ปรับโครงสรางให Lean & มี Identity ชัดเจน (ไมซ้ําซอน ไมสราง

ความสับสน & มี Career Path)

 3.4  มีการสราง Networking ทั้งภายใน & ภายนอกอยางเขมแข็ง

กวพ. 1. โครงการเสนทางความกาวหนาใน

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนา

ผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ

 -  -  -  -

2.6 มีเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย พรอมใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.6.1 ความพรอม

ของเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย

พรอมใชงาน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ดาน  -  -  -  - - 1 2 2 2 3 3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการ

อยางมีธรรมาภิบาล & สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง

3.2  มีระบบการจัดหารายได จากการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยั่งยืน

สวส. 1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงการ Re-engineering Phra Nakhon

3. Building Trust & Collaboration บริหารจัดการ

อยางมีธรรมาภิบาล & สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง

3.1 ปรับโครงสรางให Lean & มี Identity ชัดเจน (ไมซ้ําซอน ไมสรางความสับสน &

 มี Career Path)

3.5 มีระบบ Strategic Human Resources Management ที่ปรับตัวไดเร็ว 

(Update & In -Trends)

3.6 มีระบบการประเมินผลทุกมิติที่ได Standard เพื่อวัด Output & Outcome

2.5 บุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญ 

พรอมกาวทัน

การเปลี่ยนแปลง

2.5.2 รอยละของ

บุคลากร

สายสนับสนุน

ที่มีความกาวหนา

ในสายงานเพิ่มขึ้น

กบ.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกหนวยงาน) 

60 65 7050 55 1. โครงการเสนทางความกาวหนาในสาย

งานของบุคลากรสายสนับสนุน

รอยละ 33.2

การพัฒนา

องคการ
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  -   -   -   -

  -   -   -   - 10

1. โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ

50-

มิติ
หน่วยงานหลัก

ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด
วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

สวพ.
(หน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่ 

ทุกคณะ/สอญ./บร./
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง)

หน่วยนับ

10-3.2.1 ร้อยละของ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การพัฒนาทักษะมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ

Baseline

50 50 50

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม  (จ านวน 7  ตัวช้ีวัด)

โครงการส าคัญ

ประสิทธิผล 3.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการ

3.1.1 จ านวนผู้ประกอบการ
ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ 
(Up-skilling/Re-skilling)

ราย

103.2 เพ่ือสร้างรายได้ภายใน
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
และใน Area based 
ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

เป้าหมาย

50

กลยุทธ์

1. Integrated Innovator มุ่งสร้าง

นวัตกรท่ีบูรณาการความรู้  & สร้างสรรค์งาน

แบบมืออาชีพ
1.5 Life-Long Learning ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของนักศึกษา, บัณฑิต, ศิษย์เก่า, 

คนในชุมชนใกล้เคียง & อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไป

1.6 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ท่ีทันสมัย รวดเร็ว & คล่องตัวเพ่ือรองรับ Disruptive 
Technology, BCG & Climate

Changes

3. Building Trust & Collaboration 
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
& สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
3.4 มีการสร้าง Networking ท้ังภายใน 

& ภายนอกอย่างเข้มแข็ง

4. Conservation & BCG อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท านุบ ารุงศาสนา 
และรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4.5 ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ & ส่ือสาร

อย่างตรงไป ตรงมา เพ่ือท าให้เกิดพลังบวก

จากความโปร่งใสท่ีชัดเจน & ตรวจสอบได้

4.6 ตอบสนองต่อค าถาม ความต้องการ ข้อเสนอแนะ

อย่างทันการ โดยการใช้ Chatbot, มัลติมีเดีย และส่ือ

ร่วมสมัย

1. Integrated Innovator มุ่งสร้าง

นวัตกรท่ีบูรณาการความรู้  & สร้างสรรค์งาน

แบบมืออาชีพ 
1.3 Entrepreneurship พัฒนาการสร้าง

ผู้ประกอบการ & สร้างธุรกิจการหาแหล่งทุน 

& ระดมทุน & ร่วมทุน & ท า Financial Projection

1.5 Life-Long Learning ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของนักศึกษา, บัณฑิต, ศิษย์เก่า, 

คนในชุมชนใกล้เคียง & อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไป

สวพ.
(หน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่ 

ทุกคณะ/สอญ./บร./
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง)

10 10
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มิติ

หน่วยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

Baseline

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม  (จ านวน 7  ตัวช้ีวัด)

โครงการส าคัญ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

  -   -   -   -

4. Conservation & BCG ท านุบ ารุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
4.3 สร้างกระบวนการท า Rebranding 

& Redesign ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

37 34 38 36

1. โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ
2. โครงการ RMUTP มัดแขนงไม้
3. โครงการยกระดับด้านกายภาพและ
ส่ิงแวดล้อมภายใน มทร.พระนคร

3.3.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละคุณภาพบริการ

3.4 เพ่ือให้มีการอนุรักษ์
พัฒนาการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม ตามบริบท
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของประเทศ

3.4.1 จ านวนองค์ความรู้
ท่ีบูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ
ชุมชน สังคม องค์กร 
ท่ีได้รับการเผยแพร่
บนส่ือเทคโนโลยี

องค์
ความรู้

40

-

45

3.3 เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ของมหาวิทยาลัย 
เกิดความพึงพอใจในการน า
ความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอด

50 55 60 65 1. โครงการแหล่งศึกษานวัตกรรม ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม

85 85 85 85 สวพ.
(หน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่
ทุกคณะ/สอญ./บร./

หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง)

1. Integrated Innovatorมุ่งสร้างนวัตกร

ท่ีบูรณาการความรู้  & สร้างสรรค์งาน

แบบมืออาชีพ
1.1 Common Knowledge พัฒนาหลักสูตร

พ้ืนฐานซ่ึงตลาดต้องการ 

1.2 Professional Standard พัฒนาสมรรถนะ

ตามวิชาชีพของผู้เรียน & ผู้สอนให้สอดคล้อง

ตามมาตรฐานสากล

1.4 Eco-System & Environment 

มีระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม 

& เทคโนโลยีใหม่ๆ

1.5 Life-Long Learning ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของนักศึกษา, บัณฑิต, ศิษย์เก่า,

 คนในชุมชนใกล้เคียง & อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไป

1.6 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ท่ีทันสมัย รวดเร็ว & คล่องตัว เพ่ือรองรับ Disruptive

 Technology, BCG & Climate

 Changes

3 Building Trust & Collaboration บริหาร

จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

& สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 
3.2 ใช้นวัตกรรมท าให้เกิด Digital  Transformation

 รองรับระบบบริหารจัดการท่ีมี

ธรรมาภิบาล & ให้ความส าคัญกับการท า Change 

Management ท่ีได้ผล

4. Conservation & BCG ท านุบ ารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
4.1 ใช้นวัตกรรมท าให้เกิดการปลูกฝังแนวคิด

เชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

4.2 ใช้ Soft Power สร้างมูลค่าเพ่ิม & ความภูมิใจ

ในศิลปวัฒนธรรม & เปิดกว้างรับการปรับรูปแบบ

ให้ร่วมสมัย

 4.3 สร้างกระบวนการท า Rebranding & Redesign

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

4.5 ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ & ส่ือสาร

อย่างตรงไป ตรงมา เพ่ือท าให้เกิดพลังบวก

จากความโปร่งใสท่ีชัดเจน & ตรวจสอบได้

กศว.
 (หน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่

ทุกคณะ/สอญ./บร./
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง)

85
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มิติ
หนวยงานหลัก

ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด

วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด หนวยนับ

Baseline

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชนใหกับชุมชน สังคม  (จํานวน 7  ตัวชี้วัด)

โครงการสําคัญ

เปาหมาย

กลยุทธ

ประสิทธิภาพ

3.6.1 จํานวนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการใหบริการ

วิชาการแกชุมชน

จํานวน  - -  - - - 1. Integrated Innovator มุงสรางนวัตกร

ที่บูรณาการความรู  & สรางสรรคงาน

แบบมืออาชีพ

1.4 Eco-System & Environment มีระบบนิเวศ

ที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม & เทคโนโลยีใหมๆ

2. Data Driven จัดทําและใชขอมูลคุณภาพ

ขับเคลื่อนการวิจัย สรางนวัตกรรม & ยกระดับ

บริการทางวิชาการ

2.4 สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปพัฒนาตอยอดให

เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่สามารถสราง

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

2.5 สราง Strategic Partners, และกลไก

การระดมทุน รวมทุนที่คลองตัว รวมทั้ง

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางบูรณาการ

 - -  -

3.6 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย เพื่อสรางแหลง

เรียนรูและประโยชนใหแก

ชุมชน

1. โครงการศูนยกลางกระจายความรู สราง 

และพัฒนานวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑที่

ตอบสนองความตองการของตลาด ทําให

สามารถนําไปสูการเปนผูประกอบการ

50

1. โครงการสรางนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ

3.5 เพื่อใหมีระบบการจัดการ

ที่ดี มีมาตรฐาน 

และมีประสิทธิภาพ

ในการใหบริการจัดการเรียนรู

และสรางประโยชนใหกับชุมชน

3.5.1 จํานวนชุมชน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

และสรางประโยชนอยางมี

ประสิทธิภาพ         

จํานวน

ชุมชน

32 35 สวพ.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกคณะ/สอญ./บร./

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ)

45 55 - -  - - 1. Integrated Innovator มุงสรางนวัตกร

ที่บูรณาการความรู  & สรางสรรคงาน

แบบมืออาชีพ

1.3 Entrepreneurship พัฒนาการสราง

ผูประกอบการ & สรางธุรกิจการหาแหลงทุน

 & ระดมทุน & รวมทุน & ทํา Financial Projection

1.5 Life-Long Learning สงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตของนักศึกษา, บัณฑิต, ศิษยเกา, 

คนในชุมชนใกลเคียง & อุตสาหกรรมเปาหมาย 

รวมทั้งผูสนใจทั่วไป

การพัฒนา

องคการ

3.7 เพื่อใหมีการพัฒนา

บุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน

สนับสนุนที่จําเปนสําหรับการ

ใหบริการ

เพื่อเปนแหลงเรียนรู

และสรางประโยชน

ใหกับชุมชน

1003.7.1 รอยละของบุคลากร

ไดรับการพัฒนาทักษะ

ที่จําเปนสําหรับการใหบริการ

รอยละ  - 95 1.โครงการ One RMUTP “มัดแขนงไม”

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

ตอบสนองตอการบริการอยางมีประสิทธิภาพ

- โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทํางานเปน

ทีม (Teamwork)

กบ.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก

ทุกหนวยงาน)

20 25 30 35 40 สวพ.

(หนวยงานปฏิบัติ ไดแก 

ทุกคณะ/สอญ./บร./

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ)

80 85 90 3. Building Trust & Collaboration บริหาร

จัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

& สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง

3.4 มีการสราง Networking ทั้งภายใน 

& ภายนอกอยางเขมแข็ง

3.5  มีระบบ Strategic Human Resources 

Management ที่ปรับตัวไดเร็ว (Update 

& In -Trends)

40

67
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1.1 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนเลิศดานเทคโนโลยีเชิงปฏิบัต ิ
ตัวช้ีวัด 1.1.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (QS Stars Rating 

System) 
หนวยนับ ดาว 
คําอธิบายตัวช้ีวัด สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

ไดสนับสนุนใหมีการใชเกณฑ "QS Stars University Rating System" เพ่ือประเมิน
ความพรอมของมหาวิทยาลัยไทย เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาของไทยยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล ซ่ึง QS Stars University Rating 
System ถือเปนระบบประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับ พรอมกาวสูการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา โดยมีเกณฑชี้วัด
หลัก ดังนี้ 
1. CORE CRITERIA
2. LEARNING ENVIRONMENT
3. SPECIALIST CRITERIA
4. ADVANCED CRITERIA

ชวงเวลาการเก็บขอมูลตัวช้ีวัด รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 
สูตรการคํานวณ ดาว 
ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

1.1.1 มหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและ
มาตรฐานใน 
ระดับสากล           
(QS Stars Rating 
System) 

ดาว  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล ประเด็นเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ 
เกณฑการประเมิน 
1. Teaching (การสอน)
2. Employability (การจางงาน)
3. Internationalisation (ความเปนสากล)
4. Research (การวิจัย)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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5. Academic Development (การพัฒนาดานวิชาการ)
6. Facilities (สิ่งอํานวยความสะดวก)
7. Online (ออนไลน)
8. Subject Ranking (การจัดอันดับสาขาวิชา)
9. Programe Strength (จุดแข็งของหลักสูตร)
10. Art & Culture (ศิลปและวัฒนธรรม)
11. Innovation (นวตักรรม)
12. Social Responsibility (ความรับผิดชอบตอสังคม)
13. Inclusiveness (ความเทาเทียม)

รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ลําดับ หนวยงาน ประเด็นเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับเกณฑการประเมิน 

1 ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

รวม 

เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.1 - 01 
KPI 1.1.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

1.2 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในทางการเงินได 

ตัวช้ีวัด 1.2.1 รอยละรายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด รายไดตามงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (รายไดจากงบประมาณ รายไดจาก

เงินกูและรายไดอ่ืนจากรัฐบาล รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ และรายไดจาก
การอุดหนุนและบริจาค และรายไดอ่ืน)  

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) (จํานวนรายไดของปงบประมาณปจจุบัน - จํานวนรายไดของปงบประมาณที่ผานมา)

จํานวนรายไดของปงบประมาณที่ผานมา
x 100 สูตรการคํานวณ 

(ตัวหาร) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 รอยละ
รายไดของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนรายไดของปงบประมาณปจจุบัน
2. จํานวนรายไดของปงบประมาณท่ีผานมา
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รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ รายการ จํานวน

รายไดของ
ปงบประมาณ

ท่ีผานมา 

จํานวนรายไดของ
ปงบประมาณ

ปจจุบัน 

1 รายไดจากงบประมาณ 
2 รายไดจากเงินกูและรายไดอ่ืนจาก

รัฐบาล  
3 รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ 
4 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 
5 รายไดอ่ืน 

รวม 

แทนคาสูตร     =  
(XX - XXX)

XXX
 x 100  =  รอยละ..... 

เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.2.1 - 01 
KPI 1.2.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

1.3 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ 

ตัวช้ีวัด 1.3.1 จํานวนรางวัลท่ีบุคลากรไดรับระดับชาติและหรือนานาชาต ิ
หนวยนับ จํานวนรางวัล 
คําอธิบายตัวช้ีวัด การแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนและการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับชาติและหรือนานาชาติ ซ่ึงเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพ           
และผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จของการเรียนการสอน การวิจัยท่ีสําคัญ และ
มีผลใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถจนไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัล
ตางๆ จากหนวยงานระดับชาติและระดับนานาชาติ สงผลใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง 
และเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนรางวัลท่ีบุคลากรไดรับระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1 จํานวน
รางวัลท่ีบุคลากรไดรับ
ระดับชาติและหรือ
นานาชาต ิ

จํานวน
รางวัล 

 สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล จํานวนรางวัลท่ีบุคลากรไดรับระดับชาติและหรือนานาชาติ 

รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ลําดับ หนวยงาน คา

เปาหมาย 
จํานวนรางวัลท่ีไดรับ 

1 ทุกคณะและทุก
หนวยงานเทียบเทาคณะ 

รวม 
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เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.3.1 - 01 
KPI 1.3.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

1.3 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ 

ตัวช้ีวัด 1.3.2 จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับระดับชาติและหรือนานาชาต ิ
หนวยนับ จํานวนรางวัล 
คําอธิบายตัวช้ีวัด จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ ไดแก นักศึกษาท่ีไดรับ   

การเชิดชูเกียรติและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนรางวัลท่ีไดรับดานวิชาการ
และวิชาชีพ การสงเสริมดานคุณธรรม หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ในระดับชาติ        
และหรือนานาชาติ 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับระดับชาติและหรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2 
จํานวนรางวัล 
ท่ีนักศึกษาไดรับ
ระดับชาติและหรือ
นานาชาติ 

จํานวน
รางวัล 

 สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับในระดับชาติและหรือนานาชาต 



75 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ลําดับ หนวยงาน จํานวนรางวัล 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย           

และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.3.2 - 01 
KPI 1.3.2 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1.3 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ 
ตัวช้ีวัด 1.3.3 จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติและหรือระดับนานาขาติ 
หนวยนับ จํานวน 
คําอธิบายตัวช้ีวัด จํานวนบทความหรือผลงานวิจยั ซ่ึง 

1. ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ
2. ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและตางประเทศท่ีมี
กรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding
Paper ท่ีมี Referee) รวมถึง Invited paper ท้ังนี้ ไมนับรวมบทคัดยอ
    2.1 Paper Review หมายถึง บทความวิชาการ 
    2.2 Peer Review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly 
Journals) ท่ีใหมีคณะผูเชี่ยวชาญ สําหรับแตละสาขา เปนผูพิจารณาตรวจสอบ          
อานบทความ และตัดสินวา บทความดังกลาว เปนท่ียอมรับ (Accepted) หรือ 
ปฎิเสธ (Rejected) หรือใหกลับไปปรับปรุงแกไข (Revised) กอนรับรอง 
ใหลงพิมพในวารสารนั้นได ท้ังนี้ เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพของบทความ  
และรับประกันวา ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีดีและ 
มีคุณภาพ ผานการตรวจสอบจาก คณะผูเชี่ยวชาญ (Referees) เพ่ือทําให
วารสารวิชาการ มีลักษณะท่ีเรียกวา Peer-reviewed Journals หรือ Refereed 
Journals และไดรับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ 
    2.3 Journals หมายถึง วารสารวิชาการจัดเปนสิ่งพิมพท่ีมีกําหนดออก 
ท่ีแนนอนและตอเนื่อง โดยมีการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความและเรื่องราวทาง
วิชาการซ่ึงเขียนโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ขนาดสวนใหญประมาณ A4  
มีความยาวของเนื้อหามากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพซ่ึงเปนสิ่งพิมพตอเนื่อง
ประเภทหนึ่ง  อีกท้ังมีการออกแบบและเทคนิคการจัดพิมพ 
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูอานดวยภาพและสี 
    2.4 Proceedings Paper หมายถึง ชุดเอกสารท่ีตีพิมพท่ีใชประกอบ 
ในการประชุมหรือการสัมมนา ซ่ึงจะอยูในรูปของหนังสือ หรือบางครั้งเปน CD หรือ 
DVD ซ่ึงรายงานการประชุมมักจะเผยแพรหลังจากการสัมมนาจบสิ้นลง 
    2.5 Invited Paper หมายถึง วารสารท่ีจัดงานประชุมวิชาการ ถาเคยสง 
ผลงานไปแลวไดรับการตอบรับและไปนําเสนอในงานประชุมวชิาการนั้น ๆ แลว 
ถานาสนใจจะไดรับการเชิญ (Invite) ใหเขียนเพ่ิม ลงในวารสารนั้น ๆ ตอไป 
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ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3 
จํานวนงานวิจัย 
ท่ีไดรับการตีพิมพ 
ในระดับชาติและ
หรือระดับนานาขาติ 

จํานวน  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติและหรือระดับนานาขาติ 
รายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย           

และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ
KPI 1.3.3 - 01 
KPI 1.3.3 - 02 
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ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1.4 เพ่ือใหผูใชบริการของมหาวิทยาลัยชื่นชม ประทับใจ ตอผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 1.4.1 จํานวนรางวัลท่ีศิษยเกาไดรับในระดับชาติและหรือนานาชาต ิ

หนวยนับ จํานวนรางวัล 
คําอธิบายตัวช้ีวัด จํานวนรางวัลท่ีศิษยเกาไดรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ ไดแก ศิษยเกาท่ีไดรับ       

การเชิดชูเกียรติและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนรางวัลท่ีไดรับ 
ดานวิชาการและวิชาชีพ การสงเสริมดานคุณธรรม หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
ในระดับชาติและหรือนานาชาต ิ

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนรางวัลท่ีศิษยเกาไดรับในระดับชาติและหรือนานาชาต ิ
ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1 จํานวน
รางวัลท่ีศิษยเกาไดรับใน
ระดับชาติและหรือ
นานาชาต ิ

จํานวน
รางวัล 

 สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล จํานวนรางวัลท่ีศิษยเกาไดรับในระดับชาติและหรือนานาชาต ิ
รายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนรางวัล 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4 คณะบริหารธุรกิจ 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
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10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย           
และการออกแบบ 

11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 

12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวม 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ
KPI 1.4.1 - 01 
KPI 1.4.1 - 01 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1.4 เพ่ือใหผูใชบริการของมหาวิทยาลัยชื่นชม ประทับใจ ตอผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 1.4.2 รอยละศิษยเกาท่ีเปนผูประกอบการรายใหมหรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ป 

หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด ศิษยเกาท่ีเปนผูประกอบการรายใหมหรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ป หมายถึง 

ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยท่ีเปนผูประกอบการ ภายในระยะเวลา 5 ป นับตั้งแต 
ปการศึกษา 2566 เปนตนไป 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) จํานวนศิษยเกาที่เปนผูประกอบการ (จบการศึกษาไมเกิน 5 ป) 

จํานวนศิษยเกาทั้งหมด (จบการศึกษาภายใน 5 ป นบัตัง้แตปการศึกษา 2566) 
x 100 สูตรการคํานวณ (ตัวหาร) 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4.2 รอยละ
ศิษยเกาท่ีเปน
ผูประกอบการรายใหม
หรือ Start Up ภายใน
ระยะเวลา 5 ป 

รอยละ  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนศิษยเกาท่ีเปนผูประกอบการ (จบการศึกษาไมเกิน 5  ป)
2. จํานวนศิษยเกาท้ังหมด (จบการศึกษาภายในเวลา 5 ป นับตั้งแตปการศึกษา 2566)

รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ 
(บุคคลธรรมดา/

นิติบุคคล) 

จํานวนศิษย
เกา 

1. ธุรกิจสุขภาพและอุปกรณทางการแพทย
2. ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล
3. ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตร
4. ธุรกิจหัตกรรมและของประดับตกแตง
5. ธุรกิจบริการ

รวม 
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ลําดับ หนวยงาน จํานวนศิษยเกา 
(จบการศึกษา  
ไมเกิน 5 ป 

จํานวนศิษยเกา  
ท่ีเปนผูประกอบการ 
(จบการศึกษา   
ไมเกิน 5 ป) 

คิดเปน   
รอยละ 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน 

4 คณะบริหารธุรกิจ 

5 คณะวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยี 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น 

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 
และการออกแบบ 

11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 

12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวม

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
 x 100  =  รอยละ..... 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.4.2 - 01 
KPI 1.4.2 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/
รายงาน 

.......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

1.5 เพ่ือใหมีกระบวนการสรางและผลิตเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานสูง 

ตัวช้ีวัด 1.5.1 จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชนได 
หนวยนับ จํานวน 
คําอธิบายตัวช้ีวัด งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรค    

ท่ีไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงาน
การวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึง 
การนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือ 
ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือ
การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ประเภทของการใชประโยชน
จากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม  
มีดังนี้ 
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแก
สาธารณชนในเรื่องตาง ๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก
การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค ประชาชนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย
ในการนําไปประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ
กฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกร หรือ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การใชหรืออนุญาตใหใชสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ
การบริหารจัดการ การปรับปรุงวิธีการผลิต และใหหมายความรวมถึงการจําหนาย
จายโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชนตอบแทนท่ีคํานวณเปนเงินไดดวย เปนตน
4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ
ยกระดับจิตใจกอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชใน
โรงพยาบาล ซ่ึงไดมีการศึกษาและการประเมินไว
5. หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน
หมายถึง หนวยงานหรอืองคกร หรือชุมชนภายนอกสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการนํา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอก
สถานศึกษา
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ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชนได 
ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5.1 จํานวน
งานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
ท่ีนําไปใชประโยชนได 

จํานวน  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชนได 

รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ลําดับ หนวยงาน จํานวนงานวิจัยและหรือ

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 
ท่ีนําไปใชประโยชนได 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย           

และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 
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เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.5.1 - 01 
KPI 1.5.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

1.6 เพ่ือใหบุคลากรและอาจารยทํางานดวยความสุข ใชความเกงและมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด 1.6.1 ระดับความสุขในการทํางานของบุคลากร 
หนวยนับ ระดับ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด ความสุขในการทํางานของบุคลากร คือ การรับรูหรือทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอ          

การทํางานหรือมีความรูสึกพึงพอใจและศรัทธาในสิ่งท่ีทํา ซ่ึงเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจของบุคคล รวมถึงจากการใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมของท่ีทํางาน ความรูสึก
พอใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบและสภาพแวดลอมของสถานท่ีทํางาน ความรูสึกตนเอง 
มีคุณคา สนุกสนานกับการทํางาน ความรูสึกพึงพอใจในประสบการณชีวิตท่ีตนเองไดรับ 
มีความกระตือรือรน พยายามท่ีจะใชความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุ  ตามเปาหมายและตอบสนองเหตุการณ 
ท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน เปนความรูสึกท่ีมีความชื่นชอบและมีความสุขจากงานท่ีไดทํา 
กอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ มาพัฒนางานในมหาวิทยาลัยใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลทําใหเกิดความรัก ความผูกพันตอ
มหาวิทยาลัย   

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) ผลรวมคาเฉลี่ยของทุกหนวยงานท่ีตอบแบบสอบถาม

 จํานวนหนวยงานท้ังหมด

หมายเหต ุ ระดับ 5  = ระดับคะแนนในการวัด 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  ระดับ 4  = ระดับคะแนนในการวัด 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
  ระดับ 3  = ระดับคะแนนในการวัด 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
  ระดับ 2  = ระดับคะแนนในการวัด 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 
  ระดับ 1  = ระดับคะแนนในการวัด 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 

สูตรการคํานวณ (ตัวหาร 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.6.1 ระดับ
ความสุขในการทํางาน
ของบุคลากร    

ระดับ  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 
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รายการขอมูล 1. ผลรวมคาเฉลี่ยของทุกหนวยงานท่ีตอบแบบสอบถาม

2. จํานวนหนวยงานท้ังหมด
รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ หนวยงาน คาเฉล่ียของหนวยงาน  

ท่ีตอบแบบสอบถาม 
ระดับ 

1 ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

รวม 

เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.6.1 - 01 
KPI 1.6.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มุงความเปนเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติท่ีสรางมูลคาใหกับ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

1.7 เพ่ือใหมีเทคโนโลยีล้ําสมัย 

ตัวช้ีวัด 1.7.1 รอยละความพรอมดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองตอการผลิตเทคโนโลย ี
และสรางนวัตกรรม 

หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการผลิตบัณฑิต บริการและนวัตกรรม เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจและ

นวัตกรรมดิจิทัล ในกระบวนผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความพรอมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเปนองคประกอบสําคัญ ตัวชี้วัดนี้
สะทอนถึงความพรอมและความทันสมัยของเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
เครื่องมือ อุปกรณ หองปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหบรรลุตามภารกิจ 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) จํานวนหองปฏิบัติการท่ีทันสมัย

จํานวนหองปฏิบัติการท้ังหมด 
 x 100สูตรการคํานวณ 

(ตัวหาร) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.7.1 รอยละ
ความพรอมดานเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย ตอบสนองตอ
การผลิตเทคโนโลยี และ
สรางนวัตกรรม 

รอยละ  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนหองปฏิบัติการท่ีทันสมัย
2. จํานวนหองปฏิบัติการท้ังหมด
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รายละเอียด 
การดําเนินงาน ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

จํานวนหองปฎิบัติการท้ังหมด 
- หองปฎิบัติการ 9 คณะ
-หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- หองปฎิบัติการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและ
การออกแบบ
- หองปฎิบัติการวิทยาลัยบริหารแหงรัฐ
รอยละของหองปฎิบัติการท่ีมีความพรอมและทันสมัย 

รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน
หองปฎิบัติการ

ท่ีทันสมัย

จํานวน
หองปฏิบัติการ

ท้ังหมด 

คิดเปน
รอยละ 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4 คณะบริหารธุรกิจ 

5 คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟชั่น 

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
และการออกแบบ 

10 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 
และการออกแบบ 

12 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
13 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
 x 100   =  รอยละ..... 
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เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.7.1 - 01 
KPI 1.7.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

2.1 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดสูง 

ตัวช้ีวัด 2.1.1 รอยละภาพรวมของผลการใชจายงบดําเนินงานลดลง 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด งบดําเนินงาน หมายถึง งบเงินอุดหนุน คาใชจายดําเนินงาน งบประมาณรายจายประจําป 

และงบดําเนินงาน งบประมาณเงินรายไดประจําป 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) (จํานวนผลการใชจายงบดําเนินงานของปงบประมาณปจจุบัน

- จํานวนผลการใชจายงบดําเนินงานของงบประมาณปท่ีผานมา)

จํานวนผลการใชจายงบดําเนินงานของงบประมาณปท่ีผานมา
 x 100 สูตรการคํานวณ 

(ตัวหาร) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 รอยละ
ภาพรวมของ 
ผลการใชจาย 
งบดําเนินงานลดลง 

รอยละ  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนผลการใชจายงบดําเนินงานของปงบประมาณปจจุบัน
2. จํานวนผลการใชจายงบดําเนินงานของงบประมาณปท่ีผานมา
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รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ หมวดคาใชจาย

(รายการ) 
ผลการใชจายงบ
ดําเนนิงานของ
ปงบประมาณ

ปจจุบัน 

ผลการใชจาย 
งบดําเนินงานของ

งบประมาณปท่ีผานมา 

1. งบประมาณรายจาย
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค

2. งบประมาณเงินรายได 
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค

รวม 
รอยละ 

แทนคาสูตร     = 
(XX - XXX)

XXX
 x 100  =  รอยละ...... 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.1.1 - 01 
KPI 2.1.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/
รายงาน 

.......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวทิยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

2.1 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดสูง 

ตัวช้ีวัด 2.1.2 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนต่ํากวา 15 คน 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละหลักสูตรจะสงผลตอ

รายไดของมหาวิทยาลัย รายไดของคณะ คาสอนของอาจารย และการคงอยูของสาขาวิชา/
หลักสูตร เพ่ือใหคณะเห็นความสําคัญในการรับนักศึกษาใหมใหไดตามแผนรับและ 
การรักษานักศึกษาปจจุบันใหคงอยูจนสําเร็จการศึกษา 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนตํ่ากวา 15 คน แยกตามรุนกลุม

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมดแยกตามรุนกลุม
  X 100 

สูตรการคํานวณ 
(ตัวหาร) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 รอยละของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาคปกติท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียน ต่ํากวา 15 คน 

รอยละ  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนต่ํากวา 15 คน
แยกตามรุนกลุม
2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมดแยกตามรุนกลุม
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รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ หนวยงาน จํานวน

รุนกลุม 
ท้ังหมด 

จํานวน
รุนกลุม 

ท่ีมี 
นักศึกษา

คงอยู 
15 คน
ข้ึนไป 

รอยละ
ของ            

รุนกลุม 
ท่ีมี 

นักศึกษา
คงอยู 
15 คน
ข้ึนไป 

จํานวน
รุนกลุม 

ท่ีมี 
นักศึกษา

คงอยู 
นอยกวา 
15 คน 

รอยละ
ของ 

รุนกลุม 
ท่ีมี 

นักศึกษา
คงอยู 

นอยกวา 
15 คน 

1 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

2 คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

3 คณะเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน 

4 คณะบริหารธรุกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและ          
การออกแบบ 

10 สถาบันอัญมณี 
เครื่องประดับไทย   
และการออกแบบ 

11 วิทยาลัยการบริหาร
แหงรัฐ 

12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวม 

หมายเหตุ การนับรุนกลุมจะนับเฉพาะรุนกลุมท่ีมีการลงทะเบียนตามแผนการเรียน 

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
 x 100   =  รอยละ..... 
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เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.1.2 - 01 
KPI 2.1.2 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/
รายงาน 

.......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

2.2 ภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคสวนไดรับบัณฑิตท่ีมีทักษะ และบริการตรงตาม         
ความตองการ 

ตัวช้ีวัด 2.2.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด 1. การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สําหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแลว ภายใน

ระยะเวลา 1 ปการศึกษา
2. พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ไดมี
การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2
ซ่ึงตองครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) บัณฑิตคิด
เปนระบบ 2) บัณฑิตปฏิบัติเปนเลิศ 3) บัณฑิตมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 4) บัณฑิต
เปนท่ีพ่ึงของสังคม ดัชนีชี้วัดนี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต
โดยมีความหมาย ดังนี้ รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก
    2.1 บัณฑิตคิดเปนระบบ หมายถึง บัณฑิตมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความมีระเบียบวินัยแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท่ีสมบูรณ 
    2.2 บัณฑิตปฏิบัติเปนเลิศ หมายถึง บัณฑิตท่ีไดรับการฝกฝน ใหเปนผูท่ีมีความรู 
และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอยางรอบดาน สามารถใชความรูทางวิชาการ และ 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สรางสรรคผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายาม 
ในการแกปญหา และมีการปรับปรุงตนเองใหมีกรพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง 
    2.3 บัณฑิตมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความมุงม่ัน 
มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย คนควาหาความรูใหมๆ 
เพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง ไมยอทอตออุปสรรค สามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชได
อยางเหมาะสม และตองมีความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    2.4 บัณฑิตเปนท่ีพึงของสังคม หมายถึง บัณฑิตท่ีพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนผูสราง เปนผูให เปนผูนํา เปนคนดี และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
เพ่ือนําองคความรูมาพัฒนาสังคม 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม) 
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สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) 1. การคํานวณคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตภายใน 1 ป

คาคะแนนเฉลี่ย =  
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

2. คํานวณคารอยละของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตภายใน 1 ป ตามกรอบคุณวุฒิ

คารอยละ =  
คาคะแนนเฉล่ียของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

5
 x 100 

สูตรการคํานวณ 
(ตัวหาร) 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1 
รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต     

รอยละ  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตามเปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 

รายการขอมูล 1. ผลรวมของคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
2. จํานวนผูใชบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด

รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย 

ลําดับ หนวยงาน รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

แทนคาสูตร (1)  =  
XX

XXX
 =  คาเฉลี่ย..... 

แทนคาสูตร (2) = 
XX

5
 x 100   =  รอยละ..... 
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เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.2.1 - 01 
KPI 2.2.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ 

. 
.......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/
รายงาน 

.......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

2.3 เพ่ือใหมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 2.3.1 รอยละของจาํนวนความรวมมือท่ีมีการจัดกิจกรรมในรอบปตอจํานวน 
ความรวมมือท้ังหมดท่ียังไมหมดอายุท้ังในหรือตางประเทศ 

หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด รอยละของจาํนวนความรวมมือท่ีมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรอบปงบประมาณ  

และหมายรวมถึงกิจกรรมตอเนื่องจากการทําความรวมมือในปกอนหนาท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังในหรือตางประเทศ เชน การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา การทําวิจัยรวมกัน 
การใหบริการวิชาการสังคม เปนตน 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) จํานวนความรวมมือท่ีมีการจัดกิจกรรมท้ังในหรือตางประเทศ

จํานวนความรวมมือท้ังหมดท่ียังไมหมดอายุท้ังในหรือตางประเทศ
 x 100 สูตรการคํานวณ (ตัวหาร) 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวย

นับ
คา

เปาหมาย
ผลการ

ดําเนนิงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 รอยละ
ของจํานวนความรวมมือ
ท่ีมีการจัดกิจกรรมในรอบ
ปตอจํานวนความรวมมือ
ท้ังหมดท่ียังไมหมดอายุ
ท้ังในหรือตางประเทศ 

รอยละ  สูงกวา
เปาหมาย 

 เปนไปตาม
เปาหมาย 

 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนความรวมมือท่ีมีการจัดกิจกรรมท้ังในหรือตางประเทศ

2. จํานวนความรวมมือท้ังหมดท่ียังไมหมดอายุท้ังในหรือตางประเทศ
รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ หนวยงาน จํานวน

1 ทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือ 
รวม

รอยละ 

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
 x 100   =  รอยละ..... 
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เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.1 - 01 
KPI 2.3.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

2.4 เพ่ือใหมีกระบวนการพัฒนาการทํางานและหลักสูตรท่ีทันสมัย 

ตัวช้ีวัด 2.4.1 รอยละของการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด การใชเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 

รองรับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีทักษะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยตัวชี้วัดนี้เพ่ือประเมินการนําเทคโนโลยีดิจิทัลแกนหลัก มากกวา        
3 เทคโนโลยีมาใชเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย อาทิเชน 

1. ฐานขอมูลงานวิจัย (IEEE,ScienceDirect, Fashion snoops)
2. ซอฟตแวรสนับสนุนการเรียนการสอน (Google work space, Microsoft,

Adobe Suit, SPSS, Zoom)
3. ระบบ E-Learning (LMS)
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส Ebook (CU e-Library, ScienceDirect Ebook

Collection)
5. บริการทรัพยากรศูนยขอมูล (พ้ืนท่ีจัดทํา website, ระบบชื่อโดเมนเนม,

หมายเลข IP สาธารณะ, เครื่องจําลอง Virtual Machine)
ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตัง้) จํานวนอาจารยท่ีใชเทคโนโลยีแกนหลัก มากกวา 3 เทคโนโลยี

จํานวนอาจารยท้ังหมด
 x 100 สูตรการคํานวณ (ตัวหาร) 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4.1 รอยละ
ของการนําเทคโนโลยี
มาใชเพ่ือสนับสนุน 
การจัดการเรียน 
การสอน 

รอยละ  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนอาจารยท่ีใชเทคโนโลยีแกนหลักมากกวา 3 เทคโนโลยี
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด
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รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

จํานวนอาจารยท่ีใชเทคโนโลยีแกนหลัก 
จํานวนอาจารยท้ังหมด 
- อาจารย
- ผูชวยศาสตราจารย
- รองศาสตราจารย
- ศาสตราจารย
รอยละของการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน
อาจารยท่ีใช
เทคโนโลยี
แกนหลัก 

จํานวน
อาจารย
ท้ังหมด 

คิดเปน
รอยละ 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4 คณะบริหารธุรกิจ 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ       

และออกแบบแฟชั่น 

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ
การออกแบบ 

10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 
และการออกแบบ 

11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 

12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวม 

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
x 100   =  รอยละ..... 
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เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.4.1 - 01 
KPI 2.4.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

2.4 เพ่ือใหมีกระบวนการพัฒนาการทํางานและหลักสูตรท่ีทันสมัย 

ตัวช้ีวัด 2.4.2 จํานวนของหลักสูตรท่ีทันสมัยรองรับความตองการของตลาดแรงงาน 
และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง     

หนวยนับ จํานวน 
คําอธิบายตัวช้ีวัด มทร.พระนคร เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนตอ 

แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดําเนินการ
โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รองรับความตองการของตลาดแรงงานและกําลังคน 
ท่ีมีสมรรถนะสูง 

หลักสูตรท่ีทันสมัยรองรับความตองการของตลาดแรงงานและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง 
หมายถึง หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) หลักสูตร Sandbox หลักสูตร Premium 
course หรือหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม 

ชวงเวลาการเก็บ
ขอมูลตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม) 

สูตรการคํานวณ จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) หลักสูตร Sandbox หลักสูตร Premium 
course หรือหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม 

ผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4.2 จํานวนของ
หลักสูตรท่ีทันสมัยรองรับ 
ความตองการของ
ตลาดแรงงานและกําลังคน 
ท่ีมีสมรรถนะสูง     

จํานวน  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไป
ตามเปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนหลักสูตรท่ีรองรับความตองการของตลาดแรงงานและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง
ตามความตองการของประเทศ
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รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-
degree) หลักสูตร Sandbox 

หลักสูตร Premium course หรือ
หลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

และการออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และ

การออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 2.4.2 - 01 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/
รายงาน 

.......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

2.5 บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ พรอมกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด 2.5.1 รอยละของอาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริม 

ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดความรูท่ีทันสมัย 
หลากหลาย กวางขวางและลึกซ้ึง รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด
 x 100 สูตรการคํานวณ 

(ตัวหาร) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5.1  
รอยละของอาจารย 
ท่ีไดรับตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2. จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด

รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ ตําแหนง จํานวน (คน) 

1 อาจารย 
2 ผูชวยศาสตราจารย 
3 รองศาสตราจารย 
4 ศาสตราจารย 

รวม 

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
 x 100   =  รอยละ..... 
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เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 2.5.1 - 01 
KPI 2.5.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

2.5 บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ พรอมกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด 2.5.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความกาวหนาในสายงานเพ่ิมข้ึน 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความกาวหนาในสายงานเพ่ิมข้ึน หมายถึง บุคลากรสายสนบัสนุน

ของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ไมนับรวมผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร ซ่ึงเกิดจากผลลัพธของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และสงเสริมความกาวหนา
ทางวิชาชีพตามตําแหนง เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพและมีความเจริญเติบโต
ในสายงานวิชาชีพ 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน

จํานวนตําแหนงท่ีกําหนดระดับตําแหนง 245 ตําแหนง
 x 100 สูตรการคํานวณ 

(ตัวหาร) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5.2 รอยละ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ท่ีมีความกาวหนา 
ในสายงานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
2. จํานวนตําแหนงท่ีกําหนดระดับตําแหนง 245 ตําแหนง

รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ หนวยงาน จํานวนตําแหนง

ท่ีกําหนดระดับ
ตําแหนง 245 

ตําแหนง 

จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุน  

ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงสูงข้ึน 

คิดเปน   
รอยละ 

1 ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

รวม 

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
 x 100   =  รอยละ..... 
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เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.5.2 - 01 
KPI 2.5.2 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

2.6 มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 2.6.1 ความพรอมของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยนับ ดาน 
คําอธิบายตัวช้ีวัด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอม ทันสมัย และสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดนี้เพ่ือประเมินความพรอม และความทันสมัยของ
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยการพัฒนา / ปรับปรุงเทคโนโลยีแกนหลักท่ีสําคัญและจําเปนตอ 
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน ประกอบดวย  
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. ดานศูนยขอมูลเครือขายสารสนเทศ
3. ดานความปลอดภัยเครือขายและระบบสารสนเทศ (Firewall)
4. ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (กลองวงจรปด, ระบบโทรศัพทดิจิทัล)
5. ดานการบริหารจัดการฐานขอมูลสําคัญของมหาวิทยาลัย (ระบบการเงิน การคลัง,

บุคลากร, แผน)
6. ดานระบบสนับสนุนศูนยขอมูล (เครื่องกําเนิดไฟฟา, เครื่องสํารองไฟฟา,

เครื่องปรับอากาศ,ระบบเตือนภัยตางๆ)
7. ดานการเขาถึงและใชงานระบบคลาวดสาธารณะ
8. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีล้ําสมัย
9. ดานการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตและสื่อผสมสมัยใหม  

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนดานของเทคโนโลยีแกนหลักท่ีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง 
ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6.1         
ความพรอมของ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
พรอมใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ดาน  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตามเปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนดานของเทคโนโลยีแกนหลักท่ีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
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รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

จํานวนเทคโนโลยีแกนหลักดานตาง ๆ ดังนี้  
- ดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- ดานศูนยขอมูลเครือขายสารสนเทศ
- ดานความปลอดภัยเครือขายและระบบสารสนเทศ (Firewall)
- ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (กลองวงจรปด,ระบบโทรศัพทดิจิทัล)
- ดานการบริหารจัดการฐานขอมูลสําคัญของมหาวิทยาลัย (ระบบ
การเงินการคลัง ,บุคลากร,แผน)
- ดานระบบสนับสนุนศูนยขอมูล (เครื่องกําเนิดไฟฟา,เครื่องสํารอง
ไฟฟา,เครื่องปรับอากาศ,ระบบเตือนภัยตางๆ)
- ดานการเขาถึงและใชงานระบบคราวดสาธารณะ
- ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีล้ําสมัย
- ดานการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตและสื่อผสมสมัยใหม  

ลําดับ หนวยงาน จํานวนเทคโนโลยีแกนหลัก 
ท่ีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 2.6.1 - 01 
KPI 2.6.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชนใหกับ
ชุมชน สังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

3.1 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงสรางและพัฒนาผูประกอบการ 

ตัวช้ีวัด 3.1.1 จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling Re-skilling) 
หนวยนับ ราย 
คําอธิบายตัวช้ีวัด ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลซ่ึงขายสินคา หรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ โดยรอบ

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ี Area Based ของมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน ผูประกอบการ รานอาหาร 
กลุมวิสาหกิจ เปนตน ท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling Re-skilling) กับมหาวิทยาลัย 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling Re-skilling) 
ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 จํานวน
ผูประกอบการท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ (Up 
skilling Re-skilling) 

ราย  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตามเปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ (Up skilling Re-skilling)
รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนผูประกอบการ 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 
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เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.1.1 - 01 
KPI 3.1.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/
รายงาน 

.......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชนใหกับ
ชุมชน สังคม 

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

3.2 เพ่ือสรางรายไดภายในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและใน Area based ท่ีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 3.2.1 รอยละของผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาทักษะมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินคา หรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ โดยรอบ 

มหาวิทยาลัยและพื้นที่ Area Based ของมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน ผูประกอบการ
รานอาหาร กลุมวิสาหกิจ เปนตน ที่ไดรับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)  
กับมหาวิทยาลัย โดยหลังจากการไดรับการพัฒนาทักษะแลวมีรายไดเพิ่มขึ้น 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาทักษะมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาทักษะ

(Up-skilling/Re-skilling) ท้ังหมด

 x 100 

สูตรการคํานวณ 
(ตัวหาร) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1 รอยละ
ของผูประกอบการ 
ท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาทักษะมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. จํานวนผูประกอบการ ที่ไดรับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling) ท้ังหมด
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รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ หนวยงาน จํานวน

ผูประกอบการ 
ท่ีไดรับการ

พัฒนาทักษะ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

จํานวนผูประกอบการ 
ท่ีไดรับการพัฒนา

ทักษะ (Up skilling 
Re-skilling) ท้ังหมด 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ       

และออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร           

และการออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 

และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3..2.1 - 01 
KPI 3.2.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/
รายงาน 

.......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชน 
ใหกับชุมชน สังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

3.3 เพ่ือใหผูรับบริการของมหาวิทยาลัย เกิดความพึงพอใจในการนําความรูท่ีไดรับไปตอยอด 

ตัวช้ีวัด 3.3.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการของมหาวิทยาลัย 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ในการนําความรูไปตอยอด 

ท้ังดานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และบริการสังคม 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากผูรับบริการ

ระดับความพึงพอใจ
 x 100 สูตรการคํานวณ (ตัวหาร) 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3.1  
รอยละ 
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ของมหาวิทยาลัย 

รอยละ  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 

รายการขอมูล 1. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากผูรับบริการ
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รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ลําดับ หนวยงาน คาเฉล่ีย 

ระดับความ
พึงพอใจจาก
ผูรับบริการ 

ระดับ  
ความพึง
พอใจ 

รอยละ 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 

การออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย           

และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
 x 100   =  รอยละ..... 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.3.1 - 01 
KPI 3.3.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชนใหกับ
ชุมชน สังคม 

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

3.4 เพ่ือใหมีการอนุรักษพัฒนาการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 3.4.1 จํานวนองคความรูท่ีบูรณาการดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม รวมกับชุมชน สังคม องคกร ท่ีไดรับการเผยแพรบนสื่อเทคโนโลย ี

หนวยนับ องคความรู 
คําอธิบายตัวช้ีวัด การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงศิลปวฒันธรรมถือ

เปนมรดกภูมิปญญาของชนในชาติ ท่ีตองใหชนในชาติรักและหวงแหน สืบสาน ตอยอด 
ใหยั่งยืนสืบไป เพ่ือใหการดําเนินงานดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการ
เขากับพันธกิจอ่ืนๆ รวมท้ังเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสราง
ประโยชนใหกับชุมชน สังคม องคกร ดวยการจัดโครงการบูรณาการดานทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม รวมกับชุมชน สังคม องคกร ใหเปนรากฐานการพัฒนา
องคความรูทางศิลปวัฒนธรรม โดยนับจํานวนโครงการหรือองคความรูท่ีบูรณาการดาน
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม รวมกับชุมชน สังคม องคกร ท่ีไดรับ
การเผยแพรบนสื่อเทคโนโลยี เชน Website Youtube Facebook เปนตน 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนองคความรูดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม รวมกับชุมชน 
สังคม องคกร ท่ีไดรับการเผยแพรบนสื่อเทคโนโลย ี

ผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.4.1 จํานวน
องคความรูท่ีบูรณาการ
ดานทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม รวมกับ
ชุมชน สังคม องคกร ท่ี
ไดรับการเผยแพรบนสื่อ
เทคโนโลยี 

องค
ความรู 

 สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 
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รายการขอมูล 1. จํานวนองคความรูดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม รวมกับ
ชุมชน สังคม องคกร ท่ีไดรับการเผยแพรบนสื่อเทคโนโลยี

รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ลําดับ หนวยงาน คาเปาหมาย 

(จํานวน 
องคคามรู) 

การดําเนินการ 
(จํานวน 

องคคามรู) 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 

การออกแบบ 
10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย          

และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 กองศิลปวัฒนธรรม 
13 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.4.1 - 01 
KPI 3.4.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 



120 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชน 
ใหกับชุมชน สังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

3.5 เพ่ือใหมีระบบการจัดการท่ีดี มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการใหบริการจัดการ
เรียนรูและสรางประโยชนใหกับชุมชน 

ตัวช้ีวัด 3.5.1 จํานวนชุมชนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูและสรางประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยนับ จํานวนชุมชน 
คําอธิบายตัวช้ีวัด จํานวนชุมชนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูและสรางประโยชนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โดยไดรับการจัดการเรียนรู ท้ังดานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และบริการสังคม 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนชุมชนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูและสรางประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เทียบกับ
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.5.1 
จํานวนชุมชนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูและ
สรางประโยชน 
อยางมีประสิทธิภาพ 

ชุมชน  สูงกวา
เปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวา
เปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนชุมชนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูและสรางประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
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รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ลําดับ หนวยงาน จํานวนชุมชนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรู     
และสรางประโยชน    
อยางมีประสิทธิภาพ 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4 คณะบริหารธุรกิจ 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 
การออกแบบ 

10 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 

11 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 

และการออกแบบ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.5.1 - 01 
KPI 3.5.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชน 
ใหกับชุมชน สังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

3.6 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 3.6.1 จํานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
หนวยนับ จํานวน 
คําอธิบายตัวช้ีวัด เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ท่ีเปน          

ท่ียอมรับและใชเปนแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ จํานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใหบริการวิชาการแกชุมชนในรอบปงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6.1 
จํานวนเทคโนโลยี     
และนวัตกรรม          
ในการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน 

จํานวน  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตามเปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 

รายการขอมูล 1. จํานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใหบริการวิชาการแกชุมชน
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รายงานระดับ
มหาวิทยาลัย ลําดับ หนวยงาน จํานวนเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

ในการใหบริการวิชาการ 

แกชุมชน 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4 คณะบริหารธุรกิจ 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 คณะศิลปศาสตร 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

10 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 

และการออกแบบ 
11 วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
12 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวม 

เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.6.1 - 01 
KPI 3.6.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชน 
ใหกับชุมชน สังคม 

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

3.7 เพ่ือใหมีการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับ        
การใหบริการเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและสรางประโยชนใหกับชุมชน 

ตัวช้ีวัด 3.7.1 รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการ 
หนวยนับ รอยละ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการ หมายถึง บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับ 
การใหบริการ 

การบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน 
การใหบริการจึงเปนภารกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูรับบริการไดรับ 
ความประทับใจและชื่นชมมหาวิทยาลัย อันเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีแกมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงเบื้องหลังความสําเร็จของทุกงานสวนใหญจะพบวางานบริการเปนเครื่องมือ 
ในการสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชน งานประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการตาง ๆ  
รวมท้ังความรวมมือรวมแรงรวมใจจากบุคลากรทุกระดับ  ซ่ึงจะตองชวยกันขับเคลื่อน
พัฒนางานบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิผล จนเกิดเปนบริการท่ีดี บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะ 
ในการใหบริการท่ีดีแกผูรับบริการ ซ่ึงบุคลากรตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะท่ีจําเปน
สําหรับการใหบริการเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล
ตัวช้ีวัด 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

สูตรการคํานวณ (ตัวตั้ง) จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการ

จํานวนบุคลากรท้ังหมด
 x 100 สูตรการคํานวณ (ตัวหาร) 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เทียบกับเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.7.1  
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
ทักษะท่ีจําเปน
สําหรับ 
การใหบริการ 

รอยละ  สูงกวาเปาหมาย 
 เปนไปตาม
เปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย 
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รายการขอมูล 1. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการ
2. จํานวนบุคลากรท้ังหมด

รายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ลําดับ หนวยงาน จํานวนบุคลากรท้ังหมด จํานวนบุคลากร 

ท่ีไดรับการพัฒนา 
สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
รวม สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
รวม 

1 ทุกหนวยงาน ใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 

รวม 

แทนคาสูตร     =  
XX

XXX
 x 100   =  รอยละ..... 

เอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.7.1 - 01 
KPI 3.7.1 - 02 

ผูรับผิดชอบ .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 

ผูรวบรวมขอมูล/รายงาน .......................................................... 
(......................ตําแหนง....................) 
เบอรติดตอ........................................ 





ส�วนที่ 4 การถ�ายทอดแผนสู�การปฏิบัติ
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4.1 ข�อเสนอในการบริหารจัดการการถ�ายทอดยุทธศาสตร�สู�การปฏิบัติงานของบุคคล 

การถายทอดแผนรายป อาศัยเครื่องมือทางการบริหาร ไดแก การจัดทําคํารับรองและประเมินผล 
การปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย หรือ IPA (Internal Performance Agreement) ตามแนวทางคํารับรอง 
การปฏิบัติงานของทางราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถคํารับรองการปฏิบัติงาน และประเมินผลตามคํารับรอง
การปฏิบัติงานไปใชปฏิบัติงานในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลตอไปได 

2) เพ่ือใหการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีถูกตองตามท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานสอดคลองและเปนไปตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

คํารับรองการปฏิบัติงานภายใน (IPA) และการประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมตั้งแตข้ันตอน 
การเสนอตัวชี้วัด (PI-Performance Indicator และ/หรือ KPI-Key Performance Indicator ของแผนยุทธศาสตร) 
การเจรจาตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการเจรจาคํารับรอง การลงนาม 
คํารับรองการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติรงาน 

คํารับรองการปฏิบัติงานเปนการแสดงความจํานงของผูทําคํารับรองเก่ียวกับการพัฒนาการปฏิบัติงาน
และผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมหาวิทยาลัย ตองการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร โดยมีตัวชี้วัด 
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจน ระหวางผูทําคํารับรอง คือ ผูบริหารมหาวิทยาลัย กับผูรับคํารับรอง 
คือ ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาภายในมหาวิทยาลัย ภายหลังจากท่ีแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ไดผานการพิจารณากลั่นกรองและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แลว มหาวิทยาลัย จะจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติงานเพ่ือแสดงรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน 
ซ่ึงจะใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป 

กระบวนการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
1) ศึกษาแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ 
2) ศึกษาคํารับรองการปฏิบัตงิานท่ผีบูริหารมหาวิทยาลัย ลงนามเรียบรอยแลว เพ่อืใชเปนขอมูลใน

การติดตามผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัดท่ีระดับหนวยงาน บุคคลรับผิดชอบ โดยศึกษาถึงประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค น้ําหนัก คาเปาหมาย ขอมูลพ้ืนฐาน และเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 

3) ประสานงานกับหนวยงานภายใน ใหพิจารณาเสนอตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน
เพ่ือใชประกอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ท่ีสนองตอภารกิจการทํางานของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง 

4) จัดการประชุมคณะทํางานตดิตามผลการปฏิบัตงิาน เพ่อืใหหนวยงานท่รีับผิดชอบตัวช้วีัด เขาใจ
ถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเขาใจในรายละเอียด ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

5) จัดเตรียมขอมูลและนําเสนอผลการปฏิบัติราชการ ในการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติ 
ราชการ (Site Visit) ของผูบริหารระดับสูง และคณะผปูระเมินอิสระ ซ่งึการเตรียมขอมูลและนําเสนอดงักลาว 
จะตองดําเนินการอยางนอยปละ 2 ครั ้ง คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป (Pre-evaluation) และ 
เดือนพฤศจิกายนของทุกป (Post-evaluation) เปนตน 
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6) ติดตามผลการปฏิบ ัต ิงานตามคํารับรองการปฏิบ ัต ิงาน โดย ประสานงานใหหนวยงาน 
ท่รีับผิดชอบตวัช้ีวัดจัดทําขอมูลรายละเอียดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR-Self Assessment Report) ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด ซ่ึงการติดตามผลการปฏิบัติงานดังกลาว 
ผู ขอรับการประเมินไดใชชองทางในการติดตามดวยวิธีตาง ๆ เชน หนังสือราชการ โทรศัพท และจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เปนตน 

7) นําเสนอผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ใหกับคณบดี 
หัวหนาภาควิชา หัวหนากลุมวิชา ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานในมหาวิทยาลัยทราบ เพ่อืลงนาม 
ถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

4.2 ข�อเสนอในการบริหารจัดการการถ�ายทอดเป�าหมายและกลยุทธ�สู�การปฏิบัติ 

แนวทาง เทคนิควิธี และเครื ่องมือในการบริหารจัดการการถายทอดเปาหมายและกลยุทธ 
สกูารปฏิบัตคืิอ OKRs ซึ่งยอมาจาก Objective and Key Results (เริ่มใชท่ ีIntel และ Google พัฒนาและใชใน 
การบริหารจัดการจนเปนท่ีรูจักในวงกวาง) โดยใหแตหนวยงานนํา IPA มาพิจารณาจัดทํา OKRs ดังนี้ 

1. การกําหนดและออกแบบ OKRs จากแผนยุทธศาสตร (Top down) ที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตอง 
ดาํเนินการ (What to do) ใหตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและจากผปูฏิบัติ (Bottom up) ท่ีแสดงถึง 
วิธีการดําเนินการ (How to do) โดยผูบริหารระดับเลือกวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรมาประมาณ 3 - 5 ท่ีตองการ 
บรรลุใหไดกอนในหวงเวลาแรก (เมื ่อวัตถุประสงคดังกลาวสําเร็จ หรือใกลสําเร็จ ก็ใหเลือกวัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตรท่ีเหลือมาอีกประมาณ 3 - 5 ท่ีตองการบรรลุใหได) โดยคํานึงจํานวนท่ีมีขนาดพอเหมาะในแตละไตร 
มาส (ดรููปภาพที่ 4 - 1 ประกอบ) แตกวัตถุประสงคระยะยาว รายป รายไตรมาส และกําหนดผลงานหลัก (KRs) 
ในแตวัตถุประสงครายไตรมาส แลวรวมกับผู ปฏิบัติกําหนดกําหนดผลงานหลัก (KRs) และจัดแผนการทํา 
สิ่งท่ีตองดําเนินการ (To do) เปนรายวัน 

2. วัตถุประสงค (Objective) จะตองมีความทาทาย (เปาหมายท่สีูงนี้ใชในการดงึศักยภาพสูงสุด 
ของคน จึงไมควรนําไปใชในการประเมินผลงาน) หากการบรรลุเปาหมายไดงาย จะแสดงวาวัตถุประสงคน้ ัน 
ไมมีความทาทาย (เชน ผลงานบรรลุตามเปาหมายของวัตถุประสงคท่ีไมเกินรอยละ 70 แสดงวาวัตถุประสงคน้ัน 
มีความทาทาย แตหากผลงานบรรลุตามเปาหมายของวัตถุประสงคเกินรอยละ 70 แสดงวาวัตถุประสงคน้นั 
ไมมีความทาทาย เปนตน) เพราะฉะนั้น วัตถุประสงคท่เีปนงานประจํา เชน การจัดการเรียนการสอนเปนประจํา 
จึงไมควรเปนวัตถุประสงคใน OKRs ตัวอยาง การกําหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัย วา “เปนมหาวิทยาลัย ที่เนนผูประกอบการ” หมายถึง การทําใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ 
ตั้งแตยังไมสําเร็จการศึกษา ซึ่งนับเปนความทาทายของมหาวิทยาลัย อยางยิ่ง (ดังภาพที่ 4 - 1 ประกอบ) 
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ภาพท่ี 4 - 1 แนวทางการบริหารจัดการการถายทอดเปาหมายและกลยุทธสูการปฏิบัติ 

3. ผลลัพธหลัก (Key Results) มีลักษณะเปนผลลัพธหลักไมใชกิจกรรม (หลีกเลี่ยงการเขียนกิจกรรม
เชน จัดประชุมเดือนละครั้ง หรือ จัดไฟล ใหเรียบรอย การออกแบบสอบถามผูรับบริการ) ใหเขียนเปนผลลัพธ 
เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยเขียนวา คะแนนความพึงพอใจผูรับบริการเกิน 80 คะแนน จากคะแนน 
เต็ม 100 (ซึ่งมาจากกระบวนการสํารวจและวิเคราะหความตองการของผู รับบริการ) หรือ จํานวน Startup 
ที ่เกิดขึ ้นจากนักศึกษา 50 Startups ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2566 หรือ การทีม่หาวิทยาลัย 
ต้งัวัตถุประสงคในการเพิ่มยอดขายของเครือขายผปูระกอบการ 25 % โดยมีตวัชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ไดแก 
รอยละของลูกคา/ผูรับบริการ/ผูใชบริการในตลาด หรือ รายไดของผูประกอบการ เพิ่มยอดขายของเครือขาย 
ผูประกอบการ 25 % (ดูรูปภาพท่ี 4 - 2 ประกอบ) เปนตน 

4. ผลลัพธหลัก (Key Results) ตองอยู ในระยะเวลาที่กําหนด ผลงานนัน้ภายในไตรมาสนัน้ ๆ 
ไมกําหนดผลงานท่ีเกินหวงเวลาท่ีกําหนด 

5. ผลลัพธหลัก (Key Results) ตองวัดไดชัดเจน เชน ประสิทธิภาพของงาน จะตองกําหนดการวัด 
ใหชัดเจน ไดแก จํานวนปจจัยตอผลผลิต หรือ I/O (Input/Output) 

6. ผลลัพธหลัก (Key Results) ตองสอดคลองทั้งกับระดับบน (Vertical Alignment) และระหวาง 
หนวยงาน (Horizontal Alignment) การกําหนดผลลัพธหลักควรเร่ิมจากการทําใหสอดคลองระดับบนไดกอน 
แลวถายทอดไปในแตระดับ โดยใหผลลัพธหลักสนองตอบผลลัพธหลักของลําดับบน (ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป) 
แลวตรวจ OKRs ของแตหนวยงาน/แตละคนใหสอดคลองสัมพันธกัน และพิจารณาวาแตละหนวยงานจะทํางาน 
รวมกันอยางไร เพื่อทําใหเกิดความสอดคลองระหวางหนวยงาน 
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ภาพท่ี 4 - 2 ตัวอยางการสราง OKRs 





ส�วนที่ 5 การติดตามและประเมนิผล 
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แนวทางการติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมินผลของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมในสวนผลิตบัณฑิต และผูที่มีทักษะ 
ในวิชาชีพ วิจัย เพิ่มพูนความร ูนวัตกรรม บริการวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชนและสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และดาํเนินการของมหาวิทยาลัยภายใตกรอบธรรมาภิบาล ซ่ึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดมีการถายทอดแผนไปยังหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
และเพ่ือใหการขับเคล่อืนมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว จึงไดนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดงักลาว 
สู การปฏิบ ัต ิ ในรูปแบบของแผนปฏิบ ัติราชการประจําป และเพื ่อใหการดําเนินการประสบผลสํา เร็จ 
ตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จึงจําเปนจะตองมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลอยาง 
ตอเนื่อง  

และเพ่ือใหการตดิตามและประเมินผลสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ น้ัน มหาวิทยาลัย 
ไดกําหนดใหหนวยงานท่รีับผิดชอบตวัช้วีัด และหนวยงานที่เก่ียวของ ตองรายงานผลการดาํเนินงานที่สะทอนถึง 
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมาย ทั้งในภาพรวมและรายโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดระบุหนวยงาน 
ที่เปนผูกําหนดดชันีชี้วัดของโครงการและรับผิดชอบในการรายงานผลไวอยางชัดเจน รวมท้ังไดแจงแนวปฏิบัติ 
ดังกลาวตอหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และในข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยไดมีการนําระบบงานการวางแผนและการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย (Budget 
Planning Management : BPM) มาใชในสวนการติดตามเพื่อใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน พรอมท้ัง 
สงแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินโครงการที่ดาํเนินการแลวเสร็จมายังกองนโยบายและแผนเพื่อรายงานตอ 
มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งระบบงาน BPM ดงักลาวเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถ 
รายงานผลการดาํเนินงานไดอยางมีมาตฐานเดยีวกัน เกิดความคลองตวั ถูกตอง รวมท้งัผตูดิตามและผปูฏิบัตงิาน 
สามารถนําผลทีไ่ดไปใชดาํเนินการสวนอื่นท่เีกี่ยวของ และรายงานตอผบูริหารเพ่อืใชในการพัฒนาการดําเนินงาน 
ใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท่ีไดวางไว และนอกจากการรายงานผลผานระบบงาน BPM แลว 
หนวยงานยังมีการจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ เสนอตอหัวหนาหนวยงานในสังกัดและ 
เผยแพรรายงานผลฉบับสมบูรณบนหนาเว็บไซตของหนวยงานเพื่อประชาสัมพันธผลการดาํเนินงานโครงการ 
ท่ีผานมา  

การประเมินผล มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. หนวยงานผูรับผิดชอบหลกั มีหนาท่ีรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามรายละเอียดท่ีระบุไวตาม 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และจัดทําเอกสารรายงานผลการฉบับสมบูรณ และประเมินผล เสนอตอหัวหนาหนวยงานในสังกัด 

2. สงผลการดาํเนินไดจากขอ 1 สงใหกองนโยบายและแผนดําเนินการรวบรวม และเสนอตอ 
ผ ูบรหิารระดบัสูงและสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

ภาพท่ี 5 - 1 แนวทางการติดตามและประเมินผล 





ภาคผนวก ก. คําส่ังแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
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Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
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ภาคผนวก ข. รายละเอียดต�าง ๆ ในการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)



การประชุมจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เม่ือวันพุธท่ี 1 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมดิเรกฤทธิ์ ช้ัน 2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ภาพท่ี ข-1 การประชมุจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเกี่ยวของ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวางวันท่ี 14 - 20 มิถุนายน 2565 

ภาพท่ี ข-2 การสัมภาษณตัวแทนศิษยเกา, ตัวแทนผูปกครอง, ตัวแทนผูใชบัณฑิต (เกา), ตัวแทนผูใชบัณฑิต (ใหม) 
และตัวแทนนักศึกษา จํานวน 11 ทาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เม่ือวันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565 ผานระบบออนไลน Zoom 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเกี่ยวของ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวางวันท่ี 14 - 20 มิถุนายน 2565 (ตอ) 

ภาพที่ ข - 3 การสัมภาษณตัวแทนจากผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หองรพีพัฒน ชั้น 3 ตึกอธิการบดี
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเกี่ยวของ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวางวันท่ี 14 - 20 มิถุนายน 2565 (ตอ) 

ภาพท่ี ข - 4 การสัมภาษณตัวแทนชุมชน, ตัวแทนสํานักงานเขต และตัวแทนชุมชนในรัศมีของมหาวิทยาลัย 
เม่ือวันศุกรท่ี 17 มิถุนายน 2565 ผานระบบออนไลน Zoom 

ภาพท่ี ข - 5 การสัมภาษณตัวแทนจากผูแทนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เมื่อวันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2565 ผานระบบออนไลน Zoom
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โครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กิจกรรมท่ี 1 การระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 1 

ในวันท่ี 29 - 30 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมภานุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร กรงุเทพมหานคร 

ภาพท่ี ข - 6 โครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กิจกรรมท่ี 1 
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โครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กิจกรรมท่ี 2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร (RMUTP RETREAT) และการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 21 - 22 กรกฎาคม 2565  
ณ โรงแรมปรินซพาเลซ (รูปแบบผสมผสาน On site และ Online) 

ภาพท่ี ข - 7 โครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 2 
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โครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กิจกรรมท่ี 3 การระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 3 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 (รูปแบบ Online) 

ภาพท่ี ข - 8 โครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 3 

 

152



ประชุม Focus Group เพ่ือใหไดขอมูลมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
จํานวน 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 และเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2565 

ณ หองประชุมรพีพัฒน ช้ัน 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มทร.พระนคร 

ภาพท่ี ข - 9 ประชุม Focus Group เพ่ือใหไดขอมูลมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 3/2565 
เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2565 ณ หองประชุมรพีพัฒน ช้ัน 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มทร.พระนคร 

ภาพที่ ข - 10 ประชุมคณะอนกุรรมการจดัทําแผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร คร้ังท่ี 3/2565 
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การวิเคราะห Worst Case Scenario 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดดําเนินการประมาณการผลประกอบการทางดานการเงิน 
เพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570) 
โดยใชเครื่องมือ Scenario Planning โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห
2. พิจารณาสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของและคัดเลือกปจจัยนําเขา (Driving Forces)
3. คัดเลือกปจจัยนําเขาที่มีความสําคัญ
4. วิเคราะหสถานการณในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
5. กําหนดภารกิจหรือพิจารณาภารกิจเพื่อรองรับกับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น

1. กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดกําหนดขอบเขตในการวิเคราะห โดยไดมีการประมาณผล

ประกอบการทางการเงินท่ีสําคัญ และกําหนดสถานการณทางดานการเงิน เปน Worst Case (เหตุการณหรือ 
การคาดการณสถานการณท่ีเลวรายท่ีสุด) โดยพิจารณาจากงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 และผลการใชจายจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประมาณการสถานการณดานการเงิน Worst Case วิเคราะหไดดังนี้ 
(1) การวิเคราะหประมาณการรายได พิจารณาจากคาเฉลี่ยของรอยละผลตางรายไดตามงบแสดง

ผลการดําเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ 6 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565) ซ่ึงคํานวณได
ลดลงรอยละ 0.75 ตอป 

(2) การวิเคราะหประมาณการคาใชจาย พิจารณาจาก
- คาใชจายบุคลากร ประมาณการเพ่ิมข้ึนทุกป ปละ 4% เนื่องจากบุคลากรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน

เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปปละ 4% 
- คาบําเหน็จบํานาญ ประมาณการคงท่ีทุกปจากตัวเลขคาเฉล่ีย 6 ปย อนหลัง (ปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 – 2565) เนื่องจากจํานวนขาราชการที่เกษียณอายุไปมีสิทธิ์เบิกสวัสดิการตามสิทธิ์ซึ่งมีจํานวนคงที่ 
- งบดําเนินงาน (คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค) ประมาณการเพิ่มขึ้นทุกป

ในอัตรารอยละที่ไดจากคาเฉลี่ยของรอยละผลตาง 6 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565) 
- คาเสือมราคาและคาตัดจําหนาย ประมาณการเพ่ิมขึ้นทุกป ในอัตรารอยละ 0.47 (คาเฉลียของ

รอยละ ผลตาง 6 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565) 
- คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น ประมาณการลดลงทกุป ปละ 4.5% เนื่องจากตั้งแตปงบประมาณ

พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัมีนโยบายสมทบเงนิเขากองทนุเพ่ือการวิจัย กองทุนพัฒนาบคุลากร กองทุนพัฒนานกัศึกษา 
และกองทนุพัฒนามหาวิทยาลยั กองทนุละ 0.5% ทัง้น้ีตงัแตป 2565 ยอนหลงัไปน้ัน มหาวทิยาลยัสมทบเขากองทุน 
4 กองทุน ในอัตรารวม 6.5% 

- คาใชจายอืน่ ประมาณการคงท่ีทกุปจากตัวเลขคาเฉล่ีย 6 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565)
ท ัง้น้ี ไมสามารถคํานวณหาคาเฉล ียของรอยละผลตาง 6 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565) ได เนือ่งจาก
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ตัวเลขในแตละปมีความแตกตางกันมากเกินไป ท้ังนี้ การประมาณการสถานการณดานการเงิน Worst Case 
สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี ข - 1 ประมาณการสถานการณดานการเงิน Worst Case 

รายการ Worst Case 
2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ป 

รายได 1,431.59 1,420.79 1,410.08 1,399.45 1,388.90 7,050.81 
รายไดจากงบประมาณ 906.37 899.53 892.75 886.02 879.34 4,464.01 
รายไดจากเงินกูและรายไดอ่ืนจาก
รัฐบาล 

122.56 121.64 120.72 119.81 118.90 603.62 

รายไดจากการจัดการศึกษาและ
บริการ 

326.23 323.77 321.33 318.91 316.51 1,606.76 

รายไดจากการอุดหนุน 60.38 59.92 59.47 59.02 58.58 297.38 
รายไดอ่ืน 16.05 15.93 15.81 15.69 15.57 79.04 
คาใชจาย 1,308.72 1,370.83 1,440.95 1,520.63 1,611.75 7,252.89 
คาใชจายบุคลากร 614.35 638.92 664.48 691.06 718.70 3,327.51 
คาบําเหน็จบํานาญ 250.07 250.07 250.07 250.07 250.07 1,250.36 
คาตอบแทน 85.66 94.68 104.66 115.70 127.89 528.59 
คาใชสอย 85.75 106.73 132.83 165.32 205.76 696.38 
คาวัสด ุ 22.34 26.39 31.18 36.83 43.52 160.26 
คาสาธารณูปโภค 31.80 34.37 37.14 40.14 43.38 186.83 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 192.63 193.54 194.46 195.38 196.31 972.32 
คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการดําเนนิงานอ่ืน 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 129.23 
คาใชจายอ่ืน 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1.40 

หนวย: ลานบาท 

156



ภาพท่ี ข - 11 กราฟแสดงการคาดการณสถานการณทางการเงินท่ีเลวรายท่ีสุด (Worst Case) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

จากตารางและกราฟขางตน พบวา การคาดการณสถานการณทางดานการเงินที่เลวรายที่สุด (Worst Case) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 หากมหาวิทยาลัยดําเน ินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แลว 
ไมบรรลุผลความสําเร็จ มหาวิทยาลัยจะมีคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
ตามลําดับ ในขณะที่รายไดของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ลดลงอยางตอเนือ่งตามลําดบั และ 
เมือ่เปรยีบเทียบระหวางรายไดและคาใชจายในแตละปนัน้ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 
มหาวิทยาลัยจะมีรายไดสูงกวาคาใชจาย และจะเริ่มมีรายไดตํ่ากวาคาใชจาย ตั้งแตป   งบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 
ดวย ผลตางท่ีมากข้ึนอยางตอเน่อืงตามลําดับ นัน่หมายถึง มหาวิทยาลยัจะยังคงมีกําไรใน 2 ปแรก แตปที ่ 
2 ไดกําไรนอยลงกวาปแรก และตั้งแตปที่ 3 มหาวิทยาลัยจะเริ่มขาดทุนในปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปตามลําดับ 

2. พิจารณาสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของและคัดเลือกปจจัยนําเขา (Driving Forces)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดพิจารณาบริบทของสภาพแวดลอมตางๆ ที่อาจจะสงผลตอ 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งสามารถพิจารณาไดใน 2 ระดับ ไดแก  

1) Contextual Environmental ซ่งึเปนการมองภาพในระดบักวาง เชน ปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และกฎหมาย เปนตน หรือที่หลายๆ คนคุนเคยในเรื่องของ PESTEL )
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2) Transactional Environmental หรือสภาพแวดลอมใกลตัวท่ีมีความสัมพันธ กับมหาวิทยาลัย
เชน โครงสราง กลยุทธ ระบบ ความชํานาญ บุคลากร รูปแบบ และคานิยมรวม เปนตน หรือท่ีหลายคนคุนเคย 
ในเรื่อง 7 – S Model ซ่ึงนําไปสูการสํารวจความเปนไปไดของปจจัยนําเขา (Driving Forces) ท่ีมีความสําคัญ 
และอาจจะสงผลตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

ในสวนของปจจัยนําเขา ไดนําขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ท่ีไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย และจากผลการสอบทานประเด็น 
SWOT อีกครั้งในคราวการดําเนินโครงการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร กิจกรรมท่ี 1 โดยไดคัดเลือกปจจัยนําเขาปรากฏผลไดตารางท่ี ข - 2 

ตารางท่ี ข - 2  การพิจารณาสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของและคัดเลือกปจจัยนําเขา 

สภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา คาน้ําหนัก
ผลกระทบท่ีได   
จากการระดม

สมอง 
ปจจัย Contextual Environmental

1. ดานการเมือง 1. นโยบายรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนใหทุกมหาวิทยาลัย
เปนอิสระ ออกนอกระบบ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับสามารถ
เลี้ยงตนเองได

(1.22) 

2. ดานเศรษฐกิจ 2. การพัฒนาระบบรางและโลจิสติกสขนาดใหญในพ้ืนท่ีเมือง (0.02) 
3. ดานสังคม 3. โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ (1.07) 
4. ดานเทคโนโลยี 4. ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีมีดิจิทัลเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว
(1.88) 

5. ดานกฎหมาย 5. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 มีประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิตและการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เปนพันธกิจ
ของมทร.พระนคร

(0.73) 

6. ดานสภาพแวดลอม 6. สภาพแวดลอมรอบ มทร.พระนคร เปนโอกาสในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

(0.80) 

ปจจัย Transactional Environmental 
7. ทําเลท่ีตั้งของ มทร.พระนคร (5.65) 
8. หลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต (4.33) 
9. รายไดของ มทร.พระนคร (4.04) 
10. ระเบียบขอบังคับของ มทร.พระนคร (3.39) 
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3. การคัดเลือกปจจัยนําเขาท่ีมีความสําคัญ
จากปจจัยนําเขา (Driving Forces) ท่ีไดสํารวจในขอท่ี 2 มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกปจจัยท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเลือกปจจัยหลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับจาก
ผูใชบัณฑิต ท่ีมีน้ําหนัก 4.33 และปจจัยรายไดของมหาวิทยาลัย ท่ีมีคาน้ําหนัก 4.04 มาเปนปจจัยนําเขา 

4. การกําหนดสถานการณในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เม่ือไดปจจัยนํา (Driving Forces) ท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 2 ปจจัยจากข้ันตอนท่ี 3 แลว จะเปนการเขียน

ภาพในอนาคตออกเปน 4 รูปแบบ โดยจะนําแตละปจจัยท่ีคัดเลือกไว 2 ปจจัย (หลักสูตรและรายได) แลวมา
พิจารณาวาเหตุการณท้ัง 2 รูปแบบท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางไร เชน เปนไปในทางบวก (+) หรือ (-) หรือเปนไปในทาง
ท่ีดีหรือไมดีอยางไร แสดงตามภาพท่ี ข - 12 

  หลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต 

(+) 

Scenario 2 (+,-) Scenario 1 (+,+) 

รายไดของ มทร.พ
ระนคร 

- มทร.พระนครมีหลักสูตรท่ีไดรับ
การยอมรับจากผูใชบัณฑิต

- มทร.พระนครมีหลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับ
จากผูใชบัณฑิต

- รายไดของ มทร.พระนครไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

- รายไดของ มทร.พระนครเพียงพอ
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

(-) (+) 

Scenario 4 (-,-) 
- มทร.พระนครมีหลักสูตรท่ีไมไดรับ
การยอมรับจากผูใชบัณฑิต

Scenario 3 (-,+) 
- มทร.พระนครมีหลักสูตรท่ีไมไดรับการยอมรับ
จากผูใชบัณฑิต

- รายไดของ มทร.พระนครไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

- รายไดของ มทร.พระนครเพียงพอ
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

(-)  

ภาพท่ี ข - 12 ภาพแสดงสถานการณในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากการวิเคราะหเหตุการณที่เลวรายท่สีุดท่อีาจเกิดข้นึดัง Scenario 4 คือ มทร.พระนคร มีหลักสูตร 
ท่ไีมไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต และรายไดของ มทร.พระนครไมเพียงพอตอการดาํเนินงานตามพันธกิจ จาก 
เหตุการณดงักลาวสงผลกระทบทําใหมหาวทิยาลัยไมสามารถดําเนนิการตามพันธกิจได ไมม ีทกัษะหรอื 
ไมสามารถสรางความเปนเลิศดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิชาชีพ มหาวิทยาลัยไมมีช่ือเสียง นกัศกีษาไมเลือกเรยีน 
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สงผลใหมหาวิทยาลัยปดตัวลงในที่สุด 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

5. ก าหนดภารกิจหรือพิจารณาภารกิจเพื่อรองรับกับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
จากการวิเคราะหเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง 4 สถานการณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนครจึงไดก าหนดภารกิจที่ส าคัญ เพื่อป้องกันไม่ใหเกิด Worst case scenario โดยค านึงถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปไดในการด าเนินกิจกรรมของแต่ละทางเลือก 

ตารางที่ ข - 3 การก าหนดภารกิจหรือพิจารณาภารกิจเพื่อรองรับกับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น 

สถานการณ ์ การดําเนินการ
Scenario 1 (+,+) การด าเนินการ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ เปี่ยมสุข มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
(รายได้,หลักสูตร) การด าเนินการ 2 สร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการ 3 ยกระดับการจัดการเรียนยุคใหม่ 
Scenario 2 (+,-) การด าเนินการ 8 สร้างรายได้และลดรายจ่าย 
(รายได้,หลักสูตร) การด าเนินการ 9 การรื้อ ปรับระบบงาน 

การด าเนินการ 5 ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการ 7 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้มีอิสระทางการบริหาร 
การด าเนินการ 4 สร้างนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ 

Scenario 3 (-,+) การด าเนินการ 3 ยกระดับการจัดการเรียนยุคใหม่ 
(รายได้,หลักสูตร) การด าเนินการ 6 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ดิ้ง 
Scenario 4 (-,-) การด าเนินการ 8 สร้างรายได้และลดรายจ่าย 
(รายได้,หลักสูตร) การด าเนินการ 3 ยกระดับการจัดการเรียนยุคใหม่ 

การด าเนินการ 6 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ดิ้ง 
การด าเนินการ 9 การรื้อ ปรับระบบงาน 
การด าเนินการ 5 ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการ 7 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้มีอิสระทางการบริหาร 
การด าเนินการ 4 สร้างนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ 

จากการวิเคราะห์ Scenario Planning ข้างต้น มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านการเงินและ
หลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องการเงินและหลักสูตร ดังนี้ 

1. รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง เน้นเรื่องการจัดหาเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ
2. หลักสูตรที่ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต เน้นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย (ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตร NON-DEGREE, หลักสูตร Premium course, หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และ 
หลักสูตร Sandbox ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังเอกสารอ้างอิงที่แนบมาพร้อมนี้) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

เอกสารอ้างอิง 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 – 2565 

ปีการศึกษา จ านวนหลักสูตร ระดับ 
2561 55 ปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

ปริญญาโท 6 หลักสูตร 
ปรญิญาตรี     40 หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง) 

6 หลักสูตร 

ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร 
2562 59 ปริญญาเอก 3 หลักสูตร 

ปริญญาโท 6 หลักสูตร 
ปรญิญาตรี     43 หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง) 

6 หลักสูตร 

ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร 
2563 58 ปริญญาเอก 4 หลักสูตร 

ปริญญาโท 6 หลักสูตร 
ปรญิญาตรี     41 หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง) 

6 หลักสูตร 

ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร 
2564 59 ปริญญาเอก 5 หลักสูตร 

ปริญญาโท 6 หลักสูตร 
ปรญิญาตรี     40 หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง) 

7 หลักสูตร 

ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร 
2565 62 ปริญญาเอก 5 หลักสูตร 

ปริญญาโท 7 หลักสูตร 
ปรญิญาตรี     49 หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง) 

6 หลักสูตร 

ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร 
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 - 2566 

คณะ/หลักสูตร หมายเหตุ 
คณะศิลปศาสตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ

เครื่องสําอางและการชะลอวัย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม

พ.ศ. 2566)
คณะบริหารธุรกิจ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและหวง
โซอุปทาน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการนวัตกรรมยั่งยืน
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)

คณะวิศวกรรมศาสตร 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม

พ.ศ. 2562)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม

พ.ศ. 2563)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
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คณะ/หลักสูตร หมายเหตุ 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

เครื่องนุงหมและแฟชั่น (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)

วิทยาลัยการบริหารแหงรัฐ 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแหงรัฐ (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2564)
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแหงรัฐ

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีรังสรรค (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2565)

ขอมูล ณ วันท่ี 17 ต.ค. 2565
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หลักสูตรท่ีทําการปดหลักสูตร พ.ศ. 2561 - 2566 

คณะ/หลักสูตร หมายเหตุ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคา
แฟชั่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (25501941102925) 

แจงปดหลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัย  

ครั้งท่ี 5/2563 (20 พ.ค.63) 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) (25531941101319) 

แจงปดหลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 6/2564 (16 มิ.ย. 62) 
คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (25511941101813) 

แจงปดหลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 9/2562 (24 ก.ค.62) 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
บํารุงรักษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) (25561941100683) 

แจงปดหลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 10/62 (21 ส.ค. 62) 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องมือและแมพิมพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
(25431941100835) 

แจงปดหลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัย 

 ครั้งท่ี 10/62 (21 ส.ค. 62) 

ขอมูล ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2565 
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ความเช่ือมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ สูยุทธศาสตรชาติ 

ภาพท่ี ข - 13 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (04) แผนแมบทยอย 4.3 เปาหมาย 040301 สูยุทธศาสตรชาติ 
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ภาพท่ี ข - 14 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (08) แผนแมบทยอย 8.1 เปาหมาย 080101 สูยุทธศาสตรชาติ 

ภาพท่ี ข – 15 ความเช่ือมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (08) แผนแมบทยอย 8.1 เปาหมาย 080102 สูยุทธศาสตรชาติ 
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ภาพท่ี ข – 16 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (11) แผนแมบทยอย 11.3 เปาหมาย 110301 สูยุทธศาสตรชาติ 

ภาพท่ี ข - 17 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (11) แผนแมบทยอย 11.4 เปาหมาย 110401 สูยุทธศาสตรชาติ 
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ภาพท่ี ข – 18 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (16) แผนแมบทยอย 16.1 เปาหมาย 160101 สูยุทธศาสตรชาติ 

ภาพที่ ข - 19 ความเช่ือมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (23) แผนแมบทยอย 23.1 เปาหมาย 230101 สูยุทธศาสตรชาติ 
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ภาพท่ี ข - 20 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (23) แผนแมบทยอย 23.1 เปาหมาย 230102 สูยุทธศาสตรชาติ 

ภาพท่ี ข – 21 ความเช่ือมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (23) แผนแมบทยอย 23.2 เปาหมาย 230201 สูยุทธศาสตรชาติ 
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ภาพท่ี ข - 22 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กับแผนแมบทฯ ประเด็น (23) แผนแมบทยอย 23.5 เปาหมาย 230501 สูยุทธศาสตรชาติ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


