
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2557-2561 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 
แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.พระนคร   

1 
 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการวางแนวทางในการบริหารจัดการ การก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานให้เป็น      
ไปตาม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่ก าหนดไว้ โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560             
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ที่มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจ ากัดกรอบเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณและ
ระยะเวลาของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560  

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
การศึกษา 2557 – 2561 ที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ภายใต้
การบริหารงานของ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร ประกอบไปด้วย บริบทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัยฯ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าหมายสูงสุด          
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จ านวน 3 ยุทธศาตร์ จาก 6 ยุทธศาสตร์ 
คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน                        
3 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ จากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
รายการที่ 7 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะบูรณาการ 
ตามมิตินโยบายส าคัญของรัฐบาล ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งก าหนดโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และตอบสนองหรือสนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ เพื่อให้

บทสรปุผู้บรหิาร 
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มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนนโยบายของ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลพระนคร ได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน คือ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่                        
การปฏิบัติ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์               
7 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ และมาตรการรองรับ 43 มาตรการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น 60 
ตัวชีว้ัด ซึ่งจ าแนกเป็น  

 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 54 ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน   6 ตัวชี้วัด  
  จ าแนกตามพันธกิจ ดังนี ้

พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน           
2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 12 มาตรการ 22 ตัวชี้วัด 

พันธกิจด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2               
การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ ์4 มาตรการ 9 ตัวชี้วัด 

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 20 มาตรการ 
16 ตัวชี้วัด 

พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 1 เป้าประสงค ์1 กลยุทธ ์4 มาตรการ 7 ตัวชี้วัด 

พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  5             
การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ ์3 มาตรการ 6 ตัวชี้วัด 
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พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์
(จ านวน) 

ตัวชี้วัด  
(จ านวน) กลยุทธ ์

(จ านวน) 
มาตรการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ  หมายเหตุ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร

งบประมาณ 

ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ที่ 1 2 20 

2 (18)* 
 

3 12 

รายการบุคลากร
ภาครัฐ 
595,769,610 บาท 
(45.73%) 

* ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ 2 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย  
   - ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์และผลผลิต
ของผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์จ านวน 9 
ตัวชี้วัด    
   - ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์และผลผลิต
ของผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 9 
ตัวชี้วัด  
 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

ที่ 3 2 16 3 20 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์  
120,148,410 บาท 
(9.22%) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
495,107,200 บาท 
(38.00%) 

ด้านวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ 
และ
นวัตกรรม 

ที่ 2 1 8 1 (6)* 1 4 

โครงการวิจัยเพื่อ
สร้าง สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
 52,987,900 บาท 
(4.07%) 

* ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ 1 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 
   - ตัวชี้วัดของ
กิจกรรมในโครงการ 
วิจัยเพื่อสร้าง สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
 

ด้านบริการ 
ทางวิชาการ 
แก่สังคม 

ที่ 4 1 5 2 (8)*  1 4 

ผลงานการให้บริการ
วิชาการ  
23,884,580 บาท 
(1.83%) 

โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล 
7,786,200 บาท 
(0.60%) 

* ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ 2 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย   
   - ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์และผลผลิต
ของผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ
จ านวน 7 ตัวชี้วัด    
  - ตัวชี้วัดโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
 

ตารางแสดงจ านวนเปา้ประสงค ์กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วัด  
ที่ตอบสนองประเดน็ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดวงเงินในการบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 
1 ,302,926,650 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 961,808,700 บาท (73.82%) 
งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 341,117,950 บาท (26.18%)  

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การด าเนินการ
ในภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า
ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์
(จ านวน) 

ตัวชี้วัด  
(จ านวน) 

กลยุทธ ์
(จ านวน) 

มาตรการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ  หมายเหตุ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร

งบประมาณ 

ด้านท านุ
บ ารุงศิลป
ศิลปวัฒน- 
ธรรม 

ที่ 5 1 5 1 (7)* 1 3 

     ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7,242,750 บาท  
(0.56%) 

* ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ 1 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 
   - ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์และผลผลิตของ
ผลผลิตผลงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 7 ตัวชี้วัด 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

5 
ประเด็น 

7 
เป้าประสงค ์

54 
ตัวชี้วัด 

6 (39)* 
ตัวชี้วัด 

9 
กลยุทธ ์

43 
มาตรการ งบประมาณ 1,302,926,650 บาท 
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ยุทธศาสตร์ชาติ :  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 7 รายการค่าด าเนินงานภาครัฐ 
แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
พันธกิจ : - จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล  
            - บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ 

(ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
1 และ 3                          

4 เป้าประสงค์) 

รายการ/
ผลผลิต 

(1 รายการ/ 
2 ผลผลิต) 

แหล่งงบประมาณ (บาท) กลยุทธข์ับเคลื่อน            
การบริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ 
(6 กลยุทธ์) แผ่นดิน รายได้ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาความ
เข้มแข็งในการจัด
การศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
เป้าประสงค์ :  
1.1 จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี
ที่สามารถแข่งขันได้ใน 
ระดับอาเซียน/
นานาชาต ิ

1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมี
ทักษะในการด ารงชีวิต
ที่ด ี  

รายการ             
บุคลากร
ภาครัฐ 

539,682,800 
(56.11%) 

56,086,810 
(16.44%) 

595,769,610        
(45.73%) 

1. การพัฒนาการจัด
การศึกษาที่เน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการและ
ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ 

2. การน ามหาวิทยาลัยสู่
ประชาคมอาเซียนและ
การเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

3. การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ผลผลิต:
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ด้าน
สังคมศาสตร ์

63,658,600 
 (6.62%) 

 

56,490,210 
(16.56%) 

120,148,810 
(9.22%) 

ผลผลิต: 
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

274,736,600 
(28.56%) 

220,370,600 
(64.60%) 

495,107,200 
(38.00%) 

 

 

 

 

ตารางแสดงความเชือ่มโยงยทุธศาสตรช์าต ิ 
ยทุธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน และยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 



 
 แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.พระนคร                                              

8 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
(ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  

1 และ 3                          
4 เป้าประสงค์) (ต่อ) 

ผลผลิต/
โครงการ 

(1 โครงการ/  
2 ผลผลิต) 

(ต่อ) 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 
กลยุทธข์ับเคลื่อน            
การบริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ 

(6 กลยุทธ์) (ต่อ) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งของ
การบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่
ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ :  
3.1 มีระบบบริหารจัดการที่
คล่องตัว ยืดหยุ่น และมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 มีระบบประกันคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา 

    4. การพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ      
และมีคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย 

5. การเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 

6. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ และมี
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติ : 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ :  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
พันธกิจ :  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4                          

1 เป้าประสงค์) 

ผลผลิต/
โครงการ  

(1 ผลผลิต  
1 

โครงการ) 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 
กลยุทธข์ับเคลื่อน            
การบริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ 
(1 กลยุทธ์) 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
 
เป้าประสงค์ :  
4.1 เป็นแหล่งให้บริการ
วิชาการวิชาชีพทีไ่ด้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
 

ผลผลิต: 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

23,040,000 
(2.40%) 

844,580 
(0.25%) 

23,884,580 
(1.83%) 

การบริการวิชาการที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 

โครงการ : 
โครงการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

7,786,200 
(0.81%) 

 

- 7,786,200 
(0.60%) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ :  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :  4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเติบโต

จากภายใน 
แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 
พันธกิจ : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5                              

1 เป้าประสงค์) 

ผลผลิต/
โครงการ 

 (1 ผลผลิต) 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 
 

กลยุทธข์ับเคลื่อน            
การบริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ 
(1 กลยุทธ์) แผ่นดิน รายได้ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง
มั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสงัคมและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
เป้าประสงค์ :  
5.1 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยม
ให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ผลผลิต: 
ผลงานท านุ
บ ารุงศิลป- 
วัฒนธรรม 

 

3,500,000 
(0.36%) 

3,742,750 
(1.10%) 

7,242,750 
(0.55%) 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็น             
ภูมปิัญญาไทย และ           
ภูมิปัญญาของโลก 

ยุทธศาสตร์ชาติ :  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :  2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
แผนงาน: แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

พันธกิจ :  สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2                          

1 เป้าประสงค์) 

ผลผลิต/
โครงการ 

 (1 โครงการ) 

แหล่งงบประมาณ (บาท) กลยุทธ์
ขับเคลื่อน            

การบริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ 
(1 กลยุทธ์) 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2            
การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 
เป้าประสงค์ :  
2.1 จ านวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และน าไปต่อยอดได้ 

โครงการ : 
โครงการวิจัย
เพื่อสร้าง 
สะสมองค์
ความรู้ทีม่ี
ศักยภาพ 

49,404,900 
(5.14%) 

 

3,583,000 
(1.05%) 

 

52,987,900 
(4.07%) 

 

การพัฒนา
งานวิจัยเชิง
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น       961,808,700  
(73.82%) 

     341,117,950  
(26.18%) 

   1,302,926,650  
(100%)  
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 ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ก าหนดให้ให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการโดยจ ากัดกรอบเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล และให้หน่วยงานกลาง 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มจากแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งประกอบไปด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกท่าน 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน และบุคลากร
กองนโยบายและแผน มีหน้าที่  

 เสนอขอนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงาน           
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 พิจารณาความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กับนโยบาย
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 

 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่มีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสถาบันอุดมศึกษา โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยส านักงบประมาณ พร้อมทั้งทบทวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ต่อมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัต ิ
  

สว่นที ่1 บทน า  
การจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 5 60 
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 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้พิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ จาก                    
6 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน                        
3 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ จาก 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง            
จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรง
ของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้   
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  
ได้แก ่

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
2. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม 
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมัน่คงใหท้ั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่

สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดท าขึ้นให้

สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 -  2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ    
(พ.ศ. 2558 -  2564) แผนแม่บทระดบัชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
รัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้าน
การเมือง ความมั่งคงเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แนวทางหลักในการปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์1 รายการ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจาก

ภายใน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4  และรายการที่ 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและ
สร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ระบบสารสนเทศที่ดิน เตรียมความพร้อมระบบข้อมูล
สารสนเทศแห่งชาติ บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ยกระดับบริการเครือข่ายสื่อสารและการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐของฝ่ายปกครอง ให้ความรู้และเพิ่ม
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้ท างานทุกสาขาอาชีพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
อ านวยความสะดวกด้านการค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มทักษะด้านการท าธุรกรรม
ออนไลน์ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถท าการค้าระหว่างประเทศผ่าน
ช่องทางดิจิทัล 

2.6 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขัน
ในด้านวิจัยและพัฒนา ยกระดับการวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ สังคม 
ชุมชน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ สร้างกระบวนการวิจัย
และพัฒนาที่เป็นระบบ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถ
ผลิตบุคลากรด้านวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัย สร้างองค์
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ความรู้ พัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานและคุณภาพงานวิจัยของ
ประเทศ 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

3.5 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อด าเนินภารกิจตาม

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง                  

มีคุณภาพและมาตรฐาน เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม พัฒนาด้าน

สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก สนับสนุนประชาชนให้ได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่

มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งด้านรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาพทางกายและจิตใจที่ดีให้เด็ก เยาวชน                   

คนพิการ และประชาชนด้วยการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และร่วมนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ     

4. ยุทธศาสตรด์้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้าและสร้างการเติบโตจาก
ภายใน 

4.7 แผนงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน เพื่อด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน โดยพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชนเข้มแข็ง จัดการปัญหาที่ดิน
ท ากินให้แก่ประชาชนที่ยากจนให้ได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีมาตรฐาน 
เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการและสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

7. รายการค่าด้าเนนิการภาครัฐ 
7.1 แผนงานบคุลากรภาครัฐ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง

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

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้ง อยู่ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 ที่ได้ผ่านการทบทวนแผนฯ ตามกระบวนการพัฒนาแผนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่บูรณาการกับการประกันคุณภาพ จ านวน 50 ตัวชี้วัด                  
9 กลยุทธ์ และ 43 มาตรการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบใน                     
การบริหารงาน/โครงการ และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้ 
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 จากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 จึงได้
ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี ้

1. ปรัชญา (Philosophy) 

 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชพี 
 (RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.) 

2. ปณิธาน (Determination) 

 มุ่งมั่น เปน็ผูน้ าการจัดการศกึษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบรูณาการ 
 พัฒนาก าลังคนให้มีคณุภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
 (RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science 
  and technology as well as maintain our competent and virtuous persons.) 

3. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)  

 ค าอธิบายอัตลักษณ์ 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง
อย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มีความ
รับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 บัณฑิตที่ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ  

 บัณฑิตที่สู้งาน  หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

บัณฑิตนักปฏิบัต ิ ใฝ่รู ้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี มีคุณธรรม 
Hands – on Keenness Determination Technological 

Expertise 
Integrity 

สว่นที ่5 
สาระส าคญัของแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 5 60 
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 บัณฑิตที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้      
เพื่อการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 บัณฑิตที่มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ          
และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

4. เอกลักษณม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Uniqueness) 

 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 
 (University for Diverse Careers) 

 ค านิยามศัพท์  
 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ  หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพอย่างรอบด้าน ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันในการประกอบอาชีพได ้

5. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลติบัณฑิตมืออาชีพ 
 (A Leading Technology University in Producing Professional Graduates) 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า  : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายสาขาวิชาชีพที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ  : มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย       
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ  
และมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความเป็นผู้น าและมีจริยธรรม มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล 

6. พันธกิจ (Mission) 

 1)  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล      
 2)  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ภาคการผลิต           
  และภาคบริการ                    
 3)  บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 4)  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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7. ค่านิยมหลกั (Core Value) 

 คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 
 (Think Creatively Do Professionally) 

9. เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)  

 มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 
 (RMUTP strives to be a leading university for diverse career which is recognized 
 internationally.) 
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  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก    
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้แก่  จุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ดังนี ้

จุดแขง็ (Strenghts) จุดออ่น (Weaknesses) 

1. บัณฑิตมีคณุภาพและเปน็ที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษ 

2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิต
บัณฑิตมายาวนาน 

2. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 

3. มีบุคลากรทีม่ีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ 

3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ท าให้ต้องใช้
บุคลากรสายสอนรับภาระงานสนับสนุนควบคู่กัน 
ส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน   
การสอน และงานวิจัย 

4. มีการส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ ์

4. บุคลากรบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศ 

 

5. ขาดผู้บริหารมืออาชีพ 

6. สถานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีท าเลที่เหมาะสม 6. สถานที่จ ากัด ท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะหส์ถานการณป์จัจุบนัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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จุดแขง็ (Strenghts) จุดออ่น (Weaknesses) 

7. มีอัตลักษณท์ี่โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

7. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และขาด
กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ปญัหา 

8. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและ
ครอบคลุมองคค์วามรู้ต้ังแต่ ระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
จนถึงขั้นสูง 

8. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 

9. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 9. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย 

10. มหาวิทยาลัยมีแผนและการด าเนินงานรองรับ
การก้าวเข้าสู่ AEC 

10. ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์
ด้านการบริหาร 

 

 

11. สภาพภูมิทัศน์ยังไม่เอื้อในการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู ้

 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย    
ในก ากับ 

 13. การน าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไม่
สมบูรณ ์

 14. สัดส่วนคณุวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี ้

โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

1. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศกึษา        
เพือ่มุ่งสู่วิชาชีพ 

1. การเปิดการศึกษาเสรีท าให้มหาวิทยาลัย มีคู่แข่ง
มาก สถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดสอน    
และจัดการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ กันอย่าง
กว้างขวาง 

2. ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยตี้องใช้การลงทุนสงูในด้านอุปกรณ์        
และห้องปฏิบัติการ 

3.  การขยายตวัทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความ
ต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติ  ที่มีความรู้ และทักษะ     
ในวิชาชีพ 

3. นักเรียนที่มผีลการเรียนในระดับดีได้รับโอกาส
ทางเลือกจากมหาวิทยาลัยทีม่ีชื่อเสียงดั้งเดิม 

4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส
มากขึ้น 

4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียน
ลดลง 

5. นโยบายของรัฐให้การสนบัสนุนสถานศกึษา        
ที่ผลิตบุคลากร  ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี           
และภาคเอกชนให้การสนบัสนุนเช่นกัน 

 

6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ท าให้การท างาน
คล่องตัว 

 

7. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลาย 

 

8. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเป็นนักเรียน       
ที่มีผลการเรียนด ี(Input) 
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ผังยุทธศาสตร์ หน้า 1 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจดัการศึกษาให้บัณฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐาน  
                                 พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ที่ 1.1  จัดการศกึษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาต ิ

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่เน้น
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน   
ของบัณฑิตมืออาชีพให้มี
สมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานอาเซียน / สากล 

2. พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

3. พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/          
สถานประกอบการ 

4. จัดตั้งหน่วยงานการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษา               
ที่เสริมสร้างอัตลักษณ์    
มทร.พระนคร 

5. สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต
ให้มีความชัดเจน                      
และวัดสัมฤทธิผลได้  
 

-  พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน            
และแนวโน้มการพัฒนาประเทศ 

-  พัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการต่อยอดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา      
โดยเน้นหลักสูตรครูอาชีวศึกษาสาขาเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย 

-  จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนส าหรับผู้เรียนตามแผนพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ 

-  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 

-  เร่งรัดการเปิดสอนระดับปริญญาโท และขยายการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในสาขาที่มีความพร้อม 

-  จัดท ากรอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตรงตาม    
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และแสดงอัตลักษณ์          
ของมหาวิทยาลัย 

-   จัดท าแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้        
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  จัดท าแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะของบัณฑิต            
ตามอัตลักษณ์ 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจดัการศึกษาให้บัณฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐาน  
                                 พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์ที่ 1.1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ    

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่เน้น
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
(ต่อ) 

 -  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
และการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนของบัณฑิต 

-  พัฒนา/จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ให้เพียงพอ ทันต่อ
เทคโนโลยีและความต้องการใช้งาน ได้แก่ 1. ห้องสมุด/ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. สื่อเพื่อการเรียนรู้/ค้นคว้าด้วยตนเอง                 
และ 3. ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือ อุปกรณ์ 

-  เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ สาย
สังคมศาสตร์ ตามนโยบาย สกอ. โดยเพิ่มจ านวนนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะที่จะไม่มีการลดนักศึกษาสาย
สังคมศาสตร์ลง เนื่องจากตลาดแรงงานให้การยอมรับและมีความ
ต้องการบัณฑิตสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

-   พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/สถาน
ประกอบการ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สนับสนุน          
การฝึกทักษะปฏิบัติ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
นักศึกษา 

-   พัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน โดยเน้น          
ความร่วมมือในการให้โควตาการเข้าศึกษาต่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาการ 

-   จัดตั้งวิทยาลัยเตรียมวิชาชีพราชมงคลพระนคร 

-   จัดตั้งวิทยาลัยการอาหารแห่งประเทศไทย 

-   จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการและการบริหารความมั่งคั่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  
เป้าประสงค์ที่ 1.1  จัดการศกึษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ    
เป้าประสงค์ที่ 1.2  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ด ี

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

2. การน า
มหาวิทยาลัย       
สู่ประชาคมอาเซียน
และการเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาต ิ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อการปฏิบัติงานใน
ระดับนานาชาติ 

2. เตรียมความพรอ้มเพื่อการ
จัดอันดับสถาบัน 
อุดมศึกษาระดับนานาชาต ิ
 

-  สร้างความตระหนักในการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ที่จะเป็น
การเตรียมความพร้อม/ปรับตัวรองรับการเข้าสู่ AEC ให้แก่ทั้งผู้บริหาร  
อาจารย์ และบุคลากร 

-  พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้มีศักยภาพในการบริหารงาน
สมัยใหม่ ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ใช้ ICT ช่วยในการบริหารงาน/
สั่งการ ปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการท าวิจัย/การน าเสนอผลงาน          
และมีวัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากล 

-   พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพร้อม
รองรับนักศึกษาต่างชาต ิในเรื่องของ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ          
สื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ มุมสืบค้นด้วยตนเอง 

-   พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ
นานาชาติ หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับชาวต่างชาติ 

-   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน               
ในต่างประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์  การเข้าร่วมการ
ประชุมนานาชาต/ิการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานระดับนานาชาติ 

-   พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับนักศึกษานานาชาติ อาทิ พัฒนาช่องทาง 
การติดต่อสื่อสาร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาต ิพัฒนาเว็บไซต์         
ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยให้มีเนื้อหา (Content) ที่สมบูรณ์    
เป็นปัจจุบันและมีความต่อเนื่อง พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงและหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย อาทิ การเน้น
ประชาสัมพันธ ์ เพื่อขยายกลุ่มนักศึกษาเป้าหมายเดิม อาทิ นักศึกษาจีน 
(หนานหนิง คุนหมิง ยูนนาน) และพัฒนาระบบการให้บริการที่รองรับ        
การเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยของนักศึกษาต่างชาติ อาทิ                
การท างานพิเศษระหว่างเรียน การจัดหาหอพัก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  
เป้าประสงค์ที่ 1.1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑติให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี  

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

2. การน า
มหาวิทยาลัย       
สู่ประชาคมอาเซียน
และการเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ (ต่อ) 

 

-   พัฒนาบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานระดับนานาชาติ   
มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน             
มีความรู้และทักษะวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล       
มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะการใช้ชีวิต    
การเข้าสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  

เป้าประสงค์ที่  1.2  ผลิตบณัฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ด ี

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

3. การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาที่
สะท้อนอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาคุณภาพพื้นฐาน
ของผู้เรียน 

2. พัฒนานักศึกษาใหมี้
คุณลักษณะ Soft Skill 
ตรงตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาระบบการ
สนับสนุนนักศึกษาเก่ง
พิเศษ (Premium  
Students) 

4. พัฒนาระบบการติดตาม
ผลการท างานของบัณฑิต 

5. สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯ                   
และศิษย์เก่า 

-  ปรับพื้นฐานทางวิชาการให้นักศึกษามีความพร้อมศึกษาต่อในวิชา      
ที่เรียน 

-  ปรับพื้นฐานทางสังคมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัว       
เข้ากับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคมในระดับมหาวิทยาลัย         
โดยให้อาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 

-  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถในวิชาการ ความคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์/ จัดประกวดและรณรงค์การแสดง
ความคิดเห็นจากนักศึกษาอย่างน้อยปีลล 2 เรื่อง (ทั้ง 4 ปี) 

-  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร , ส่งเสริมภาวะผู้น า ,         
การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง,การท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา
กับนักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
ให้เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ 

-  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี , รู้จักบริหารเวลา 
และมีความเป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  

เป้าประสงค์ที่  1.2  ผลิตบณัฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ด ี(ต่อ) 
กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

3. การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาที่
สะท้อนอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 
(ต่อ) 

 -  จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ , กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

-  จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

-  เปิดสอนโปรแกรมการเรียนแบบ Fast Track ส าหรับนักศึกษา     
ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ โดยใช้วิธีการยกเว้นวิชาเรียน
พื้นฐาน  หรือจัดการสอนแบบเนื้อหาเข้มข้นให้เป็นการเฉพาะตัว    
ตามความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

-  พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามผลภาวะการมีงานท า        
ของบัณฑิต 

-  สร้างระบบติดตามความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิต 

-  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และระลึกถึง อาทิ งานชุมนุมศิษย์เก่า 
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น 

-  จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถ/กิจกรรม   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่ศิษย์เก่า 

-  สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่า          
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่ม 
                               ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

เปา้ประสงค์  2.1  จ านวนผลงานวิจัย และงานสรา้งสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคณุภาพและน าไปต่อยอดได ้

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

4. การพัฒนา
งานวิจัยเชิง
สร้างสรรค ์

1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัย  
ที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขัน        
ในเวทีโลก 

2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

-  จัดตั้งทีมวิจัยโดยส่งเสริมการท าวิจัยเป็นทีม ประกอบด้วยนักวิจัย
อาวุโส  นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยน้องใหม่ ให้สามารถท างานวิจัยได้
อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

-  จัดตั้งกลุ่มวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ โดยบูรณาการจากสาขาวิชา
และคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย พัฒนาสู่หน่วยวิจัย และศูนย์        
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความพร้อมขององค์ความรู้ที่พัฒนาได้
ตามล าดับ 

-  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่จากนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก โดยให้
นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ ให้นักศึกษาท างานวิจัย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ และร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย
ของอาจารย์ 

-   สร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย โดยให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตสิ าหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น แยกออกเป็นด้านตีพิมพ์ เผยแพร่ ด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ และด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร 

-  สนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม            
ที่บูรณาการหน่วยงานและองค์ความรู้ตามความต้องการของ       
ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

-  น าเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การตีพิมพ์ เผยแพร่
องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับภาคการผลิตและภาคบริการ  
โดยด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของการจัดท า
วารสารวิชาการ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด 
                               ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เปา้ประสงค์  2.1  จ านวนผลงานวิจัย และงานสรา้งสรรค์ที่ได้มาตรฐานมีคณุภาพและน าไปต่อยอดได ้(ต่อ)  

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

4. การพัฒนา
งานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

 -  น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผ่านทางการบริการวิชาการ      
และช่องทางอื่นๆ ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ        
เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ 

-  จัดตั้งคลินิกวิจัยเพื่อให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา แนะน าการท างาน
วิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนใน
หน่วยงานระดบัคณะ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของฝ่าย
วิชาการและวิจัยของคณะ 

-   พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางในส่วนกลางและระดับคณะ 
แยกออกเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และห้องปฏิบัติการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ 

-   จัดท าคลัสเตอร์งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

-   จัดท าระบบสารสนเทศงานวิจัยที่ทันสมัย ครอบคลุมข้อมูล        
ที่ส าคัญคือ แหล่งทุน งานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ข้อมูลระบบ
กลไกสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
-  ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนากองทุนเพื่อการวิจัยให้
สามารถสนับสนุนการท างานวิจัย การเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

-   สร้างเครือข่ายความร่วมมือการท างานวิจัยกับภาคชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญเรื่องการบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ 

-   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น และ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศในการท างานวิจัย         
การใช้เครื่องมือวิจัย และการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน            
เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยและเพิ่มคุณภาพงานวิจัยของ      
มหาวิทยาลัยฯ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  

เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

5. การพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพและ 
มีคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล 

2. พัฒนาอาจารย์ทางด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

4. น าการจัดการความรู้ 
มาใช้เป็นเครื่องมือ     
ในการพัฒนาบุคลากร 

5. พัฒนารูปแบบการ
ท างานที่มีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 

6. สร้างหลักประกันความ
มั่นคงในการท างาน 

7. พัฒนาระบบสวัสดิการ 
และสร้างความสุขใน
การท างาน 
 

-  พัฒนาระบบ/ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุใหม่ ให้ได้บุคคล
ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 

-  พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายงาน ผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่ง  
ที่เป็นระดับสูงขึ้นทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

-  พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์      
เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ของผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/
วิชาชีพ 

-  พัฒนาระบบประเมินคุณภาพบุคลากร ระบบประเมินผล         
การปฏิบัติงาน ระบบการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม 

-  พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์โดยให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และสูง
กว่าปริญญาเอก 

-  พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ โดยพัฒนาความรู้เชิงวิชาการ/วิชาชีพ  
และทักษะการสอน เทคนิคการสอน การพัฒนาตนเอง การพัฒนา
สื่อการสอนและการใช้สื่อการสอน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ การประเมินผู้เรียน การประเมินการสอน  ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ให้มีความรู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม        
ทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

-  ผลักดันและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามต าแหน่งงานโดย    
การพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

-  พัฒนาอาจารย์ในระบบผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้มีต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทางทักษะปฏิบัติ     
(Hands-On) ผลงานเป็นที่ประจักษ์ งานสร้างสรรค์ งานให้บริการ
สังคม 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  

เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ (ตอ่) 

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

5. การพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพและ 
มีคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 -  ผลักดันให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการในทุกคณะ  
( 1 Department 1 Enterprise) 

-  พัฒนาคุณวุฒิโดยสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

-  พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะตามความช านาญในสายงาน 
ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามต าแหน่งงานโดยการพัฒนา
ผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น 

-  สร้างคลังความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสั่งสมจากบุคลากรทีม่ี
ประสบการณ์ในการท างาน 

-  จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้          
และประสบการณ์ในการท างาน/ฝึกอบรมระหว่างบุคลากร 

-  พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก 

-  ปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร โดยใช้ 
ACTIVE Model   
   A : Accountability  มีความรับผิดชอบ เป็นมืออาชีพ ตรงต่อ
เวลา 
   C : Continuous Improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อม
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศ  มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   T : Teamwork ท างานรว่มกันเป็นทีม มีความเคารพซึ่งกันและกัน  
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   I : Innovative สร้างสรรค์นวตักรรม เชื่อมโยงองค์ความรู้  แก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  

เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ (ตอ่) 

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

5. การพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพและ 
มีคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 

   V : Values Added เพิ่มคุณค่างานอย่างยั่งยืน มีหัวใจของบริการ  
ลดความสูญเปล่า/สูญเสีย 
   E : Ethics  มีจริยธรรม ความเคารพ คิดดี พูดดี ท าดี   

-  เพิ่มประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพื่อให้มีอัตราก าลัง
เพียงพอในการรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

-  สร้างระบบการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการปฏิบัติงานดี  
มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน   
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจรวมถึงความมั่นคงในชีวิตให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ 

-  ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม 

-  ปรับเปลี่ยนการท าสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยจากเดิม   
ที่ต้องต่อสัญญาจ้าง 4 ครั้ง เป็นให้ท าสัญญาจ้างในครั้งแรกที่เป็น    
การจ้างจนถึงเกษียณอายุเพื่อความมั่นคงในการท างาน และน า     
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนมาพิจารณา   
เลิกจ้างได้หากผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

-  จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มี
หลักประกันที่มั่นคงหลังเกษียณอายุราชการ 

-  พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความสุข
ในการท างาน โดยใช้นโยบายเปิดประตูสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
(Open Door Policy) อาทิ จัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้กับบุคลากร  
ที่มผีลการปฏิบัติงานดีเด่น    
 

 

 



 
แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.พระนคร   

35 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  

เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ (ตอ่) 

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

6. การเตรียม
ความพร้อมใน
การเป็น
มหาวิทยาลัย     
ในก ากับของรัฐ 

1. พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อ
เป็นหน่วยงานในก ากับ
ของรัฐ 

2. สร้างความพร้อมของ
บุคลากร 

3. พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลเม่ือ
เป็นหน่วยงานในก ากับ
ของรัฐ 

4. เตรียมความพร้อมด้าน
กฎหมาย/ระเบียบ 

5. เพิ่มรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการพึ่งพา
ตนเอง 

 

-  วางระบบบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดคล่องตัวในเรื่องของ การเบิกจ่าย  
การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์แก่ผู้สร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

-   ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เกี่ยวกับความจ าเป็นในการออกนอกระบบ  
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย          
และบุคลากร 

-   ปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร ให้ยอมรับ                 
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีความกระตือรือร้นในการรับมือกับสิ่งใหม่ๆ 
มุ่งเน้นความส าเร็จของงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักความก้าวหน้า          
มีความคิดริเริ่ม และมีความรักต่อองค์กร 

-   เปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการในเรื่องของ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตเมื่อออกนอกระบบ 

-   พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรทุกประเภท 

-   พัฒนาระบบการพิจารณาเงินเดือน ค่าตอบแทนจากการท างานให้กับ
มหาวิทยาลัย  ตามผลการปฏิบัติงาน/ผลงาน ที่สามารถจูงใจ และแข่งขัน         
กับองค์กรอื่นได ้

-   พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงาน 

-   พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ รวมถึงหลักประกันความมั่นคงใน    
การท างาน 

-   เตรียมการยกร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยฯ 

-   เตรียมการปรับปรุง กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-   สร้างช่องทางการหารายได้เพื่อลดการพึ่งพาการสนับสนุนงบประมาณจากรฐั   

-   บริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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                               สู่ความเป็นเลศิ 
เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่  3.2  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

7. การบริหาร
จัดการสู่องค์กร
คุณภาพและ    
มีธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
คุณภาพ และธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับชื่อเสียงของ มทร.   
พระนคร 

3. สร้างรายได้ด้วยการบริหาร
ทรัพย์สินทางกายภาพ                    
และทรัพย์สินทางปัญญา 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและ
ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและสนับสนุน
ภารกิจทุกด้านของ มทร.    
พระนคร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

6. สร้างความเป็นสากลทางด้าน
กายภาพที่มีความเหมาะสม        
ทางด้านภาพลักษณ์และ   
ความงาม 

7. ประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้เกณฑ์การประเมินพื้นฐาน           
ของ สกอ. สมศ และ กพร. 

8. บริหารการเงินของ มทร.     
พระนคร ให้เกิดความคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 
 

-  น าหลักการของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมาใช้กับ            
ทุกหน่วยงาน โดยลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และข้อร้องเรียนต่างๆ และร่วมกันบริหารงานหรือแก้ไขปัญหาจาก
ผู้ปฏิบัติงานจริงทุกระดับ 

-  อธิการบดีพบประชาคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล               
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

-  พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารให้มีทักษะการบริหารงานอย่างมืออาชีพ   
มีภาวะผู้น า มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีทักษะการสื่อสารในระดับสากล   

-  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลและเผยแพร่การปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก 

-  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เป็นงานที่ขับเคลื่อนด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยน าแนวคิดการบริหารภาพลักษณ์องค์กร   
การบริหารชื่อเสียงองค์กร และการบริหารประเด็นข่าวมาใช้ให้เกิด      
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างแท้จริง 

-   พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและของทุกหน่วยงานให้มีทั้งภาค
ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ / การประชุมวิชาการ / การประชุม
นานาชาต ิ/ การประกวดผลงาน เพื่อสร้างการรับรู ้/ การเป็นที่รู้จัก     
ในสังคมให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นช่องทางรับฟัง
ข้อเสนอแนะ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  
เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ (ตอ่) 
เป้าประสงค์ที่  3.2  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

7. การบริหาร
จัดการสู่องค์กร
คุณภาพและ    
มีธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 

 -   หารายได้จากทรัพย์สินทางกายภาพ อาทิ การให้เช่าห้องประชุม      
ซึ่งจะต้องพัฒนางานบริการให้เป็นมืออาชีพสามารถแข่งขันกับธุรกิจ
เอกชนได้ 

-   หารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้บุคลากรท างานให้บริการ
วิชาการและการท าวิจัย การเป็นที่ปรึกษาในศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ 

-  หารายได้จากการขายน้ าดื่ม   

-   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย
และครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง 

-   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
เพื่อให้มีความสะดวกในการท างาน โดยพัฒนาแก้ไขระบบงานเดิม        
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และให้มีการพัฒนาระบบงานใหม่          
มาช่วยในการท างานให้น้อยลงและได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 

-   ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ/อุปกรณ์และ
ระบบงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

-   จัดหา / ขยายพื้นที่ และก่อสร้าง / ปรับปรุง เพื่อรองรับการจัด
การศึกษา และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  
เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ (ตอ่) 
เป้าประสงค์ที่  3.2  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

7. การบริหาร
จัดการสู่องค์กร
คุณภาพและ    
มีธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 

 -   พัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้มีความเด่นชัดในการรับรู้ของสังคม โดยจะท าโครงการจิตอาสาระดับ
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ   
และจะจัดต่อเนื่องไปจนเป็นที่รู้จักของสาธารณชน 

-   สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและนักศึกษา ในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนควรตระหนักและพึงปฏิบัติเพื่อให้สังคม   
น่าอยู่ 

-   จัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ     
การอบรมบุคลากรและนักศึกษาในเรื่องการท างานและการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม/จิตสาธารณะ การให้บริการวิชาการแก่สังคม
โดยไม่คิดมูลค่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
การประหยัดพลังงาน กิจกรรมจัดงานเพื่อการกุศล การทูลเกล้าถวาย
เงินโดยเสด็จพระราชกุศล ฯลฯ  

-   ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเข้าร่วมกิจกรรม/รับรู้การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างชื่อเสียง 

-   พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย และการอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่สืบเนื่องต่อไปในอนาคต 

-   ก่อสร้างอาคารใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์อาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่เน้น
การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

-   การปรับภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกอาคาร  เลือกวัสดุและพืชพันธุ ์   
ที่เหมาะสมกับพื้นที่  โดยค านึงถึงผลระยะยาวเพื่อความยั่งยืน            
ของโครงการ โดยมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการท างาน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  
เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ (ตอ่) 
เป้าประสงค์ที่  3.2  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

7. การบริหาร
จัดการสู่องค์กร
คุณภาพและ     
มีธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 

 -   สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและชี้ให้เห็นความส าคัญของ
บริบทการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีผลต่อสถานศึกษา 

-   ให้ใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้เกณฑ์การประเมินเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และให้
ความส าคัญต่อการน าผลการประเมินต่างๆ มาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

-   พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนแบบองค์รวม 

-   จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ   เพื่อผลิตให้เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ 

-   จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  เพื่อจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผล
การด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

-   บริหารงบประมาณ โดยก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ      
อย่างเหมาะสม 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์  4  การส่งเสริมการใหบ้ริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ  

เป้าประสงค์ที่  4.1  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธท่ี์  มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

8. การบริการ
วิชาการที่มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่
สร้างมูลค่าเพิ่มและพฒันา
สังคมอย่างยั่งยืน 

2. สร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ
มทร.พระนคร 

3. พัฒนาระบบบริหารงาน
บริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการแบบ
บูรณาการ 
 

-   ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนจากรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น           
แบบมีส่วนร่วม 

-  ให้บริการวิชาการเชิงรุก เพ่ือสร้างรายได้โดยจัดท าเป็นโครงการ  
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

-  บูรณาการงานบริการวิชาการกบัพันธกิจการเรียนการสอน วิจัย  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

-  ส ารวจพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาเป็นชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ 

-  พัฒนาชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน ผสมผสาน
กับองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

-  จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการที่เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงของสังคม
โดยให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภาพของผู้รับบริการ 

-  สร้างระเบียบการให้บริการวิชาการใหม่ที่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการเชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพของภารกิจการบริการวิชาการ 

-  พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการเพื่อใช้เป็นฐาน        
การตัดสินใจของผู้บริหารและเอื้อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ประชาชน องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 

-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กร 
ต่างประเทศ 

-  สร้างรายได้จากการร่วมมือกับเครือข่ายด้านบริการวิชาการ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่    
อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสงัคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่  5.1  สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมใหเ้กิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา 
                       ท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

กลยุทธท่ี มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

9. การท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นภูมิปัญญา
ไทย และภูมิ
ปัญญาของโลก 

1. อนุรักษ์สืบสานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. อนรุักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

3. พัฒนาระบบบริหารงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

  

-  อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับมหาวิทยาลัย   
และในลักษณะบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน             
และภาคประชาชน 

-  พัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์
เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและรักษาความ
สมดุลระหว่างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-  บูรณาการการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียน     
การสอน วิจัย และบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

-  จัดท าโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

-  ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พัฒนาเป็นโครงงาน/
ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

-  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวมผลงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย 

- จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรม
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างผู้สืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นคลัง
ปัญญาของประเทศ 

-  เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ 

-  บูรณาการความร่วมมือเพื่อสืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม    
ในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติอย่างยั่งยืน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี
ยุทธศาสตรท์ี ่2 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนา และเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
ยุทธศาสตรด์้านการสรา้ง
โอกาสความเสมอภาคและ
ความเทา่เทียมกันทางสังคม 

1. การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาให้บณัฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

   

2. การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

   

3. การสร้างความเข้มแข็งของการ
บรหิารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

   

4. การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและ
การพัฒนาอาชีพ 
 

   

5. การส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิง่แวดล้อมให้
คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

   

 
 
 
 

ตารางแสดงความเชือ่มโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กับยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 50 ป ี
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กลยุทธ ์

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

บัณฑิตนัก
ปฏิบัต ิ

ใฝ่รู ้ สู้งาน 
เชี่ยวชาญ
เทคโนโลย ี

มี
คุณธรรม 

มหาวิทยาลัย   
แห่งโลก
อาชีพ 

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาทเีน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

      

2. การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคม
อาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

      

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

      

4. การพัฒนางานวิจัยเชงิสร้างสรรค์       

5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ            
และมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 

      

6. การเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
  

   

7. การบริหารจัดการสู่องคก์รคุณภาพ
และมีธรรมาภบิาล 

      

8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพ        
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

  
 

 
 

 

9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทย        
และภูมิปัญญาของโลก 

      

ตารางแสดงความเชือ่มโยงกลยทุธ์กบัอตัลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ด้านการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 20 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผูร้ับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

1.1 จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี    
ที่สามารถแขง่ขันได้ใน
ระดับอาเซียน/นานาชาต ิ

1. จ านวนหลกัสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติที่ตรง
กับความต้องการ ทันสมัย  และพัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการ มีสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานอาเซียน/สากล  

หลักสูตร 1 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ  

รองฯ ฝ่ายกจิการ
นักศึกษาฯ 

รองฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 

รองฯ ฝ่ายบรกิารฯ 

คณะ 

สวท. 

สวส. 

กพศ. 

สถาบันภาษา  

1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีทักษะ
ในการด ารงชีวิตทีด่ี 

2. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ตอ้งท า         
Mini Project ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 65 

3. จ านวนหลกัสูตร/สาขาวิชา ในระดบัปริญญา
โท/ปริญญาเอก เพิ่มขึ้น 

หลักสูตร/
สาขาวิชา 

2 

 4. สัดสว่นนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีต่อสายสังคมศาสตร ์

ร้อยละ 68 : 32 

 5. จ านวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมสี่วนร่วมพัฒนา 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และเช่ียวชาญในด้าน    
อัตลักษณ์ โดยเฉพาะด้านนกัปฏิบตัิ ด้านวิจัย    
ที่เกิดจากเครือขา่ยความรว่มมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบรกิาร 

กิจกรรม 9 

 6. จ านวนวิทยาลัย/ศูนย์ ส่งเสริมอัตลกัษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยฯ  

วิทยาลัย/ศูนย ์
 

1  

 7. ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน 3.20  

 8. ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการศกึษา 

ร้อยละความ 
ส าเรจ็ตาม

แผนฯ 

78  

 9. จัดท ามาตรฐานสมรรถนะบัณฑติตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  

จ านวน
หลักสูตร 

9  

 10. ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการปฏบิัติงานในทักษะ
วิชาชีพเทียบกับสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90  

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดัความส าเร็จตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผูร้ับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

 11. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเกณฑแ์ละได้รับ  
ใบประกอบวิชาชพีต่อจ านวนนักศกึษาที่สมัคร
เข้ารับการทดสอบ 

ร้อยละ 70  

 12. บัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 84  

 13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อบัณฑิต ร้อยละ 85  

 14. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตาม
เกณฑ์ระบบการวดัทรานสคริปต์กจิกรรม        
ต่อนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าระบบทรานสคริปต์
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 80  

 15. จ านวนกิจกรรม ความร่วมมือ/ความสัมพันธ ์
ระหว่างศิษย์เก่ากบัมหาวิทยาลัยฯ 

กิจกรรม 10  

 16. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล        
ในระดับชาติ/นานาชาต ิ

เรื่อง/รางวัล 10  

 17. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่าน
เกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เทยีบกบัผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 60  

 18. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติเพิม่ขึ้น ร้อยละ 5  

 19. การแลกเปลี่ยนอาจารย/์นักวิชาการ/นักศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั 

หน่วยงาน 9  

 20. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สอบผ่านสอบเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
 

60  
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ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  จ านวน 8 ตัวชี้วัด 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผูร้ับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

2.1 จ านวน
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานมีคุณภาพ
และน าไปต่อยอดได้ 

1. ผลงานวิจัยแบบมุง่เป้า  จ านวนงานวิจัย 9 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ           
สวพ. 

2. จ านวนเงินสนบัสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนกัวิจัย
ทั้งหมด 

สายวิทย์ (บาท) 

สายสงัคม (บาท) 

42,000 

17,500  
3. ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสรา้งสรรค์ ที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ต่อปีต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 15  

4. ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสรา้งสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 12  

 5. ผลงานวิจัย/นวตักรรม/งานสร้างสรรค์ ได้รับ
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปญัญา 

ผลงาน 5  

 6. จ านวนโครงการสง่เสริมงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม ของนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

โครงการ 63  

 7. จ านวนชุมชนและ/หรือภาคอุตสาหกรรมและ/
หรือสถานประกอบการ ที่มีความรว่มมือด้านวจิัย 

จ านวนชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรม/
สถานประกอบการ 

12  

 8. จ านวนผลงานวิจยั/สิ่งประดิษฐ์/นวตักรรม และ
งานสร้างสรรค์ ที่เกิดจากความรว่มมือของชุมชน 
และ/หรือภาคอตุสาหกรรม และ/หรือสถาน
ประกอบการ 

ผลงาน 11  
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ด้านการบริหารจัดการ  จ านวน 16 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
สู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผูร้ับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

3.1 มีระบบบริหารจัด 
การที่คล่องตัว ยืดหยุ่น 
และมีประสิทธิภาพ 

1. 
 

ร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงานของ
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามตวัชี้วัด
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

ร้อยละ 75 รองฯ ฝ่ายบรหิารฯ           

รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ 

รองฯ ฝ่ายคลงัฯ  

รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ           

รองฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 

คณะ 

สวท. 

สวส. 

สอ. 

สถาบันภาษา      

 

3.2 มีระบบประกนั
คุณภาพสู่ความเปน็เลิศ
ทางการศึกษา 

2. ร้อยละของเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหาร
ทรัพย์สิน ต่องบประมาณรายได้ประจ าป ี

ร้อยละ 0.6 

3. ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมที่มีการประเมินและน ามาทบทวน   
ทุกปี ที่สอดคล้องกับนโยบายของ   
มหาวิทยาลัยฯ ตามกระบวนการพัฒนาแผน 

ร้อยละความ 
ส าเรจ็ตามแผนฯ 

76 

 4. ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ      
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการบริการการศึกษา 

ร้อยละความ 
ส าเร็จตามแผนฯ 

78 

 5. ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ     
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 

ร้อยละความ 
ส าเรจ็ตามแผนฯ 

78 

 6. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50  

 7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ        
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย       
ต่อการให้บริการของบุคลากร 

ร้อยละ 74  

 8. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 25  

 9. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ร้อยละ 35  

 10. มีแผนพัฒนาการรับอาจารย์ใหม่ที่มาจากผู้มี
ประสบการณ์วิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ 
โดยเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 

คณะ 1  

 11. ร้อยละของอาจารย์ประจ าของคณะ ที่เข้าไป
ฝังตัวในสถานประกอบการหรือหน่วย
งานวิจัยภายนอก 

ร้อยละ 1  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
สู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผูร้ับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

 12. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและ       
สายสนับสนุนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 10  

13. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
สร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหาร
จัดการและทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 90 

 14. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 75  

 15. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการน า การจัดการ
ความรู้/การสร้างนวัตกรรม/การพัฒนา
ระบบงาน มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมต่อ
หน่วยงาน 

3  

 16. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 70  

 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผูร้ับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

4.1 เป็นแหล่งใหบ้ริการ
วิชาการวิชาชีพที่ได้ 
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

1. จ านวนการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์  
ต่อสังคม 

โครงการ 43 รองฯ ฝ่ายบรกิารฯ 
คณะ 
สวพ.           2. จ านวนเงินรายไดท้ี่เกิดจากการให้บริการ

วิชาการ 
ล้านบาท 7.6 

3. จ านวนหมูบ่้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

หมู่บา้น/ชุมชน 15  

 4. เครือข่ายการให้บริการวิชาการ เครือข่าย 17  

  5. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/
ขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

จ านวน
ผู้ประกอบการ 

10  
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง
มั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผูร้ับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

5.1 สร้างจิตส านึกและ
สร้างค่านิยมให้เกดิความ
รักในศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1. จ านวนโครงการศลิปวัฒนธรรมที่บูรณาการ   
กับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน          
ในระดับชาติ/อาเซียน/นานาชาต ิ

โครงการ 19 รองฯ ฝ่ายกจิการ
นักศึกษาฯ 
คณะ   
กศว. 2. จ านวนผู้สืบทอดผลงานศลิปวัฒนธรรม          

ในคลังปญัญาของมหาวิทยาลัย 
จ านวนคน 9 

3. ผลงานการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี       
การเผยแพรใ่นระดับชาติ/นานาชาต ิ

เรื่อง 19  

 4. จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ที่ได้รบัรางวัลในระดับชาติ        
หรือนานาชาต ิ

ผลงาน 7  

 5. จ านวนโครงการสนองงานในโครงการ
พระราชด าริ/โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ/
โครงการภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

18  
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ด้านการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

1.1 จัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับ
อาเซียน/นานาชาติ 
1.2 ผลิตบัณฑิตให้
เป็นคนดี คนเก่งและ
มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตที่ดี 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตวัชี้วัด 
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร ์

ร้อยละ 85 รอง ฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

รอง ฯ ฝ่ายวางแผน ฯ 

รอง ฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ฯ 

รอง ฯ ฝ่ายการคลงั ฯ 

รองฯฝา่ยเทคโนโลยี ฯ 

คณะ สวท. สวส. 

สอ. 

 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรง
สาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 77 

 1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 85 

 1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า       
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี                                            

ร้อยละ 84 

  1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,326  
  1.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 

1.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
1.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
1.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 

คน 
คน 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

บาท 

1,535 
5,016 

90 
 

85 
 

115,745,010   

 
 
 
 

 2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตวัชี้วัด 
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ร้อยละ 85  

  2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรง
สาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 77  

  2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 85  

  2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า       
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 84  

  2.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

คน 2,236  

 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

  2.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 2,925  
  2.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 9,242  
  2.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 90  

  2.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา      
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85  

  2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

บาท 495,107,200 
 

 

 

ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

2.1 จ านวน
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานมีคุณภาพ
และน าไปต่อยอดได้ 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตวัชี้วัด
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 
การวิจัยพื้นฐาน 

ร้อยละ 85 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ           

คณะ  สวพ. 

 1.1 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 

 1.2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย
พื้นฐาน 

การวิจัยประยุกต์ 

โครงการ 26  

 1.3 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90  

  1.4 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย
ประยุกต์ 

การวิจัยพัฒนา 

โครงการ 82  

  1.5 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90  

  1.6 การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
วิจัยและพัฒนา 

โครงการ 63  
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ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

4.1 เป็นแหล่ง
ให้บริการวิชาการ
วิชาชีพที่ได ้
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตวัชี้วัด 
ผลผลิตผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 รองฯ ฝ่ายบรกิารฯ 
รอง ฯ ฝ่ายแผน 
คณะ  สวพ.        
 

 1.1 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 86 

 1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ 

ร้อยละ 85  

  1.3 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

  1.4 จ านวนโครงการ / กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 

โครงการ/
กิจกรรม 

40  

  1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 90  

  1.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95  

  1.7ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
 

บาท 23,884,580 
 

 

 
 

2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ร้อยละ 85 รอง ฯ ฝ่ายแผน 
  2.1 ผู้จ านวนผู้ประกอบ SMEs วิสาหกิจ

ชุมชนรวมทั้ง Social Business ที่มี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ประกอบการท าธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่า 15,000 คน 

คน 15,000 
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน 

5.1 สร้างจิตส านึก
และสรา้งค่านิยมให้
เกิดความรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตวัชี้วัด
ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 รองฯ ฝ่ายกจิการ
นักศึกษาฯ   

คณะ  สอ.  1.1 จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 

 1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90  

 1.3 จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  

  1.4 จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/ 35  

  1.5 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 90  

  1.6 โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 96  

  1.7 ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

 

บาท  7,242,750  
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