


กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) และน าไปสู่ปฏิบัติ











สถาบันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ 
พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นที่พึ่งของสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ค าอธิบาย
สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง เรียนรู้ทักษะวิชาชีวิต เป็นแรงบันดาลใจส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านการปฏิบัติ เพื่อ

พัฒนาตนเองตามความชอบและถนัดให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและสงัคม
ทักษะการคิดเป็นระบบ (System thinking) หมายถึง ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ภายใต้แรงบันดาลใจที่

เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี (Specialist of technology) หมายถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักปฏิบัติ

มืออาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นที่พ่ึงของสังคม (Reliability) หมายถึง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ เป็นผู้น า (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา)



มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางปฏิบัติ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อบริการวิชาการ
ทีเ่ป็นเลิศ  อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ในพระนคร รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

พันธกิจ (Mission)



มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า
ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติระดับสากล

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

RMUTP strives to be a leading university for producing 
hand-on graduates which is recognized internationally 



คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมหลัก (Values)

Think Creatively Do Professionally



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

Technological University of the Land 



บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม

อัตลักษณ์ (Identity)

Hand-on Keenness Determination 
Technological Expertise Integrity





I พ.ศ. 2560-2564   II พ.ศ. 2565-2569   II พ.ศ. 2570-2574   II พ.ศ. 2555-2559   I



ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเพื่อสังคม



ผังแสดงกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา



ระบบการเงินและงบประมาณ





โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



รับนักศึกษาใหม่
จบการการศึกษา

(บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ)

QM

QA

QA

อธิการบดี (Vision)
(President)

รองอธิการบดี (Key Performance Indicator)

คณบดี (Management & communication) 

ข้อมูลดิบจากกิจกรรม/โครงการ (Raw Data)

(53 หลักสูตร)

ผู้สอน (Instructor) (สอน/วิจัย/KM)QA
อาคาร/ห้องเรียน/เครื่องมือ (Machine & Material )

กระบวนการ (Methods) /สอน/วิจัย/เผยแพร่ /บริการวิชาการ/โครงการ
นักศึกษา (Students) พัฒนาทักษะวิชาชีพและให้มีศิลปะการครองชีวิต 

RMUTP-TQM

นกัศึกษา
13,443 คน

กอง / KM / ห้องสมุด / UBI
20

สาขาวิชา/หลักสูตร (Information and Creation)

QA

Management (KPI)

Decision (KPI)

Function & Operation (KPI) 

สภามหาวิทยาลัย (Policy)

สภาวิชาการ

Operation and Management (KPI)

Determination





แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน

ระดับสากล

Ultimate Outcome : การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน

1. บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และเป็น

ที่พึ่งของสังคม

2. คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้าง

แรงบันดาลใจให้นักศึกษา

3. หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย มีมาตรฐาน

ระดับชาติและสากล

4. ระบบทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนมี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ

ผลลัพธ์ (Outcomes)
• มีผู้สมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลอืกผู้มีศกัยภาพเขา้ศึกษา
• ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตเพิ่มขึ้น
• จ านวนบัณฑิตที่สามารถมีงานท า หรือเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้น
• นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึน้
• นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี/ภาษาต่างประเทศ/soft skill ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
• นักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นที่พึ่งของสงัคม

เป้าประสงค์

- Partner สหกิจศึกษา จ านวน 
2,500 บริษัท 
- โรงเรียน-โรงงาน 500 บริษัท

- ศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานครบทุหลักสูตร 
100%
- ศูนย์ปฏิบัติการขั้นสูงเชิงบูรณาการ 
สอน วิจัย บริการวิชาการ ครบทุกคณะ 
(1 ศูนย์ต่อ 1 คณะ)

-หลักสูตรภาษาอังกฤษ >=10 หลักสูตร

-หลักสูตรทวิภาคี >=40 หลักสูตร

-หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคปรกติ >=10 หลักสูตร

-ผลิตต าราทางวิชาการสายวิชาชีพ จ านวน >= 100 เล่ม สื่อการสอน Digital ครบทุกวิชา
-ผลิตต าราทางวิชาการสายศึกษาท่ัวไป ครบทุกวิชา

- แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ WiL+Stem ครบทุกหลักสูตร

- ผลงานนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ

- นักศึกษาปีท่ี 1-4 พัฒนาผลงานเชื่อมโยงแต่ละปีให้เป็นโครงงาน

- มีบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) 75 ราย

-มีโรงเรียนสาธิต มทร.พระนคร (วิทยาลัย)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

1. บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ 
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็น
ที่พึ่งของสังคม

1.1 พัฒนากระบวนการรับ
นักศึกษา ตั้งแต่การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กฎเกณฑ์การรับสมัครและ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง
เครือข่ายกับโรงเรียนและวิทยาลยั
ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ

2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษา

1. มีผู้สมัครเข้าศึกษา
เพิ่มขึ้น

2. มหาวิทยาลัย
สามารถคัดเลือกผู้มี
ศักยภาพเข้าศึกษา
ได้มากขึ้น

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

• รองอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน

• กองพัฒนานักศึกษา
• กองสื่อสารองค์กร

1.2 พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี(ดิจิทัล) ของ
นักศึกษา

1) มี online courses ให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้านการใช้เทคโลยีด้วยตนเอง

2) มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา

3) คณาจารย์น าเทคโนโลยไีปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

1. นักศึกษาพัฒนา
ทักษะด้าน
เทคโนโลยี

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

1. บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็น
เลิศ มีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
และเป็นที่พึ่งของ
สังคม (ต่อ)

1.3 พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ

1) จัดท าป้ายต่าง ๆ และ websites ในมหาวิทยาลัย
เป็นสองภาษา (ไทยและภาษาต่างประเทศ)

2) จัด English corner ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

3) มี online courses ด้านภาษาต่างประเทศให้
นักศึกษาเรียนด้วยตนเอง

4) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ เช่น writing center 

5) มีบุคลากรชาวต่างประเทศทุกพื้นที่

1. นักศึกษามีทักษะ
การสื่อสารด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน

2. บัณฑิตพร้อมเข้าสู่
การท างานระดับ
อาเซียนหรือ
นานาชาติ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน

• กองวิเทศสัมพันธ์
• สถาบันภาษา
• กองพัฒนานักศึกษา
• ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ



26

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

1. บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็น
เลิศ มีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
และเป็นที่พึ่งของ
สังคม (ต่อ)

1.4 ส่งเสริมนักศึกษา
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จิต
สาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษาทั้งด้าน
สุขภาพกายและจิตที่
เข้มแข็ง

1) จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและขุมชนเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม

2) พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษาหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น การประเมินผลการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา บทบาทในกิจกรรม และความคิดที่สะท้อน
ตัวตนของนักศึกษา

3) สร้างสถานที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ
4) จัดสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ
5) มีระบบการให้ค าปรึกษา (consult) แก่นักศึกษาทั้ง

สุขภาพกายและจิต โดยเน้นด้านสุขภาพจิตเป็นหลัก
6) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การฝึกสมาธิที่น าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง

1. นักศึกษาเป็นที่พึ่ง
ของสังคม สังคมให้
การยอมรับเป็นที่
พึ่งได้

2. นักศึกษามีสุขภาพ
กายเข้มแข็งไม่
เจ็บป่วย 

3. นักศึกษามีคุณภาพ
จิตดี จิตใจเข้มแข็ง 
จัดการความเครียด
ได้ดี แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี มี
การให้อภัย เข้าใจ
และพร้อมตั้งรับ
การเปลี่ยนแปลง

• รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• กองพัฒนานักศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา

1.5 ก าหนดลักษณะ
อาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

1) จัดท าลักษณะอาจารย์ที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลยั
อย่างต่อเนื่อง

2) การพัฒนาอาจารย์ให้
มีลักษณะเป็นอาจารย์ที่
พึงประสงค์

1. ความรักและภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย ความมีจิต
สาธารณะเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และความ
สามัคคี

2. อัตลักษณ์ของคณาจารย์
ได้รับการพัฒนาให้เกิด
ความแตกต่างจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ส่งผล
ให้การปฏิบัติภารกิจหลัก
ของอาจารย์มีประสิทธิภาพ
และโดดเด่น เป็นที่พึ่งของ
สังคม

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• กองบริหารงานบุคคล
• ส านักประกันคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
(ต่อ)

1.6 พัฒนาคณาจารย์ให้มี
ศักยภาพด้านการเรียน
การสอน โดยสนับสนุน
คณาจารย์ที่มีผลงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน
ดีเด่นให้เป็นอาจารย์
ต้นแบบ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

1) กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพ
ความพร้อมในการท างาน
ของอาจารย์

2) กิจกรรมพัฒนาความพร้อม
ในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

3) พัฒนาระบบประเมิน
อาจารย์ต้นแบบ

4) พัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้าน
การจัดการเรียนการสอน

1. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการถ่ายทอดความรู้ทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
โดยสามารถฝึกบัณฑิตให้จบ
การศึกษาแล้วสามารถ
ท างานได้ทันที

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• คณบด/ีผู้อ านวยการ
• ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
• ศูนย์การจัดการความรู้
• กองบริหารงานบุคคล
• ส านักประกันคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และ
เป็นผู้สร้างแรงบันดาล
ใจให้นักศึกษา (ต่อ)

1.7 ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านคุณวุฒิและการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่
อาจารย์

2) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบ

3) ส่งเสริมการพัฒนาและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ

4) สนับสนุนให้คณาจารย์
ฝึกอบรมองค์ความรู้ใหม่กับ
หน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ
ของตน

1. อัตราส่วนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น

2. อัตราส่วนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

3. อาจารย์เป็นมืออาชีพได้รับ
การยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
• กองบริหารงานบุคคล



ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และ
เป็นผู้สร้างแรงบันดาล
ใจให้นักศึกษา (ต่อ)

1.8 สนับสนุนการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา

1) ส่งเสริมระบบการให้
ค าปรึกษาโดยจัดเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม และมีระบบ
ติดตามและประเมินผล

1. อาจารย์และนักศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดี และ
สร้างเครือข่ายเมื่อนักศึกษา
เรียนจบ

2. อาจารย์เป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษาทั้ง
ด้านความมีวินัยและ
เป้าหมายชีวิต

3. นักศึกษามีระบบการขอ
ค าปรึกษา มีความไว้วางใจ
ให้เป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่
ได้

• รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• คณบด/ีผู้อ านวยการ
• กองพัฒนานักศึกษา
• ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

3. หลักสูตรและการ
จัดการทันสมัย มี
มาตรฐานระดับชาติ
และสากล

1.9 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ อาเซียน และ
ได้รับการรับรองจากสมาคม
วิชาชีพ

1) เพิ่มหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work-
Integrated Learning และ STEM เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการท างานจริง และ
ขยายไประดับนานาชาติ

2) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนแบบ active learning (เช่น 
problem based learning  project-
based learning และอื่น ๆ) เพื่อฝึก
นักศึกษาให้คิดเป็นระบบและปฏิบัติเป็น
เลิศ มีทักษะการท างานเป็นทีม และ 
Soft skill

3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
พร้อมในการบูรณาการระหว่างกระบวน
วิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ

4) เพิ่มหรือปรับปรุงรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น

1. หลักสูตรมีคุณภาพ
ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศและ
อาเซียน

2. หลักสูตรสามารถ
ขับเคลื่อนระบบการ
พัฒนาเทคโนโลยทีี่
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและก้าว
กระโดด

3. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

• คณบด/ี
ผู้อ านวยการ

• ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

3. หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
(ต่อ)

1.10 พัฒนาหลักสูตรที่มี
ความพร้อมเป็นหลักสูตร
นานาชาติตาม
มาตรฐานสากล

1) เพิ่มหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษา
ต่างชาติ

1. น ามหาวิทยาลัยเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• คณบด/ี
ผู้อ านวยการ

• ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

• สถาบันภาษา
• กองวิเทศสัมพันธ์

1.11 ก าหนดมาตรฐานความ
เชี่ยวชาญของนักศึกษาด้าน
เทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ

1) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัด
และประเมินผลความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี 4.0 เทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นต้น

2) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัด
และประเมินผลความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษา

1. นักศึกษามีทักษะ
ทางเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ
พร้อมเข้าสู่การ
ท างานได้ทันที ใน
ประชาคมอาเซียน
และนานาชาติ

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

• สถาบันภาษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

3. หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
(ต่อ)

1.12 ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง
ระบบการสอนทฤษฎีและ
การปฏิบัติ โดยการท าวิจัย
เพื่อน าไปพัฒนาการเรียน
การสอน

1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติรายหลักสูตร

2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นด้านการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ

3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา ให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

1. การจัดเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถบูรณาการร่วมกัน
ให้มีการพัฒนาทักษะของ
บัณฑิตนักปฏิบัติเพิ่มขึ้น

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

4. ระบบทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ

1.13 พัฒนาระบบศูนย์การ
เรียนรู้ (learning center) 
ครบทุกพื้นที่ (ณ ศูนย์ทั้งสี่
ของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การท างานเป็นทีม

1) พัฒนาและสร้างศูยยก์าร
เรียนรู้ที่ประกอบด้วย
ห้องสมุดและ e-library 
ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ห้องประชุมย่อย และส่วน
สันทนาการ เป็นต้น

1. สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา
เป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต (life-
long learning 

2. นักศึกษาสามารถท างานเป็น
ทีม และมีภาวะความเปน็ผู้น า

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
• ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กองนโยบายและแผน

1.14 พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

1) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ 
(learning spaces) ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2) พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เอื้อต่อการด ารงชีวิตที่ดี
และกระตุ้นให้อยากเรียนรู้

1. พัฒนาแบบจ าลองการบริหาร
จัดการการใช้พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. มีระบบงบประมาณมา
สนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
กายภาพของมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น

3. สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา
และบุคลากร และรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ

• คณบด/ีผู้อ านวยการ
• ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
• กองนโยบายและแผน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

4. ระบบและ
ทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ (ต่อ)

1.15 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนด้วยการเรียนการสอนที่
ทันสมัย

1) พัฒนาระบบ e-learning
2) พัฒนาระบบ Online

classroom
3) พัฒนาการใช้ Education 

Technology
4) พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน

(Teaching Assistant: TA)
โดยพัฒนาระบบรับสมัคร
และคัดเลือกผู้ช่วยสอน
รวมถึงก าหนดภาระงาน
และค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

2. ลดภาระงานของ
คณาจารย์เพื่อให้มีเวลา
เพิ่มขึ้นในการพัฒนา
ประสิทธิภาพตามภารกิจ
หลักของอาจารย์

• รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
• ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กองบริหารงานบุคคล



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแผ่นดิน

Ultimate Outcome : ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านในระดับชาติและอาเซียน

1. มีการท างานวิจัยทั้งเชิง
พาณิชย์และการศึกษา

2. ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. นักวิจัยพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์ (Outcomes)
• ผลงานวิจัยสมารถน าไปเผยแพร่ (Publication) สู่การจดสิทธิบัตรและส่งเสริมเทคโนโลยีได้จริง
• ผลงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบทุกมิติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั เช่น ด้านการเรียน

การสอน พัฒนาหลักสูตร สร้างองค์ความรู้ การเขียนต ารา
• ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์สงัคมและส่วนรวม
• พัฒนาเทคโนโลยเีพื่อแผน่ดิน

- ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ >= 500 ผลงาน

- ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิช >= 100 ผลงาน

- ผลงานวิจัยส่งเสริมการเขียน
หนังสือ ต าราทางวิชาการ >= 
500 เร่ือง
- ผลงานวิจัยสร้าง Start-up >= 2000 ราย

- พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อความความคล่องตัวและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาเครือข่ายการวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือตอบยุทธศาสตร์ประเทศ >= 10 กลุ่มโครงการ (ภายใต้งบบูรณาการ)

- นักพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างผลงานระดับโลก >= 5 ราย

-นักพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม สร้างผลงานระดับชาติ >=50 ราย

- นักพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ขายสิทธิบัตร >= 50 ราย

-นักพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต้นแบบ Start-up >= 20 ราย

- ส่งเสริมแหล่งทุนวิจัยภายนอกท่ีเข้มแข็ง งบประมาณวิจัยเอกชน เป็นรูปธรรม >= 100 ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแผ่นดิน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

1. มีการท างานวิจัยทั้ง
เชิงพาณิชย์และ
การศึกษา

2.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อ
การรับบริจาค และการท างาน
วิจัยร่วมกับเอกชน

1. ก าหนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการรับ
บริจาคและการใช้เงินบริจาคเพื่อ
งานวิจัย และการท างานวิจัยร่วมกับ
เอกชน

2. พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาคเพื่อ
งานวิจัย

1. มหาวิทยาลัยสามารถ
แสวงหาทุนวิจัยและ
รายได้จากงานวิจัย
เพิ่มขึ้น

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• สถาบันวิจัย
และพัฒนา

• กองคลัง

2.2 ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยด้านวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ด้าน Agenda และ Area และ
ตอบสนองความต้องการด้าน
วิจัยของประเทศ

1. วิเคราะห์ความต้องการและแนวทางการ
วิจัยที่เอกชนและภาครัฐต้องการเพื่อการ
น างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ
พัฒนาประเทศ 

2. บูรณาการการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกขน และสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการได้ทันท่วงที

3. พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (center of 
excellences)

1. ผลงานวิจัยตรงความ
ต้องการของตลาดท า
ให้แสวงหาทุนวิจัยได้
ง่ายขึ้นและสร้าง
ชื่อเสียงเพิ่มขึ้น

2. จ านวนและคุณภาพ
งานวิจัยสูงขึ้น สร้าง
ผลกระทบ (impact) 
สูง

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ

• ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

• กองนโยบาย
และแผน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแผ่นดิน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

1. มีการท างานวิจัยเชิง
พาณิชย์และการศึกษา 
(ต่อ)

2.3 พัฒนาหน่วยการจัดการทาง
ธุรกิจ

1. ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์
ทางธุรกิจ

2. สนับสนุนการเผยแพร่ชื่อเสยีงผา่น
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการ
น างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
และพัฒนาประเทศ

1. ตั้งหน่วยงานจัดการ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

2. สนับสนุนการเผยแพร่
ชื่อเสียงผ่านการจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการ
น างานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ และพัฒนา
ประเทศ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน

• ผู้อ านวยการ
• สถาบันวิจัย

และพัฒนา
• กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแผ่นดิน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. ระบบสนับสนุนการ
วิจัยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

2.4 แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ด้วยการสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ภายนอกระดับชาติและสากล

1. พัฒนาระบบการจัดการแหล่งทุน
ภายนอก

2. การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและ
การสร้างเครือข่าย

1. เงินสนับสนุนงานวิจัย
เพิ่มขึ้น

2. สิ่งสนับสนุนการวิจัย
เพิ่มขึ้น

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

• ผู้อ านวยการ
• สถาบันวิจัย

และพัฒนา

2.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้
ท างานเชิงรุก

1. ปฏิรูปการบริหารจัดการ และ
กฎระเบียบของหน่วยงานสนับสนุน
งานวิจัยให้ท างานคล่องตัว และท า
หน้าที่สนับสนุนให้นักวิจัยท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1. นักวิจัยท างาน
คล่องตัวขึ้นและได้รับ
การสนับสนุนให้
ท างานได้อย่างมีประ
สิทธภาพ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

• ผู้อ านวยการ
• สถาบันวิจัย

และพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแผ่นดิน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2.2 พัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

2.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี และครุภัณฑ์ที่
สนับสนุนงานวิจัย และตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างมีประสทิธิภาพ

1. จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์วิจัยกลาง
เพื่อประหยัดงบประมาณและสถานที่

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลย ีและ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการท างานวิจัย

3. เพิ่มบุคลากรช่วยวิจัย บุคลากรสาย
ปฏิบัติการวิจัย 

1. คุณภาพงานวิจัยสูงขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และกายภาพ

• ผู้อ านวยการ
• สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

2.7 พัฒนารายได้จากการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

1. สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานจัดการ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

2. ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ
งานวิจัยเชิงพานิชย์

1. มหาวิทยาลัยสามารถ
แสวงหาทุนวิจัยและ
รายได้จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น

2. มหาวิทยาลัยสร้างชื่อเสียง
เพิ่มขึ้น

• อธิการบดี • คณบด/ี
ผู้อ านวยการ

• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

• กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแผ่นดิน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

3. นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

2.8 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล

1. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ

2. การให้รางวัล เช่น เงินรางวัล 
recognition เป็นต้น ให้กับนักวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

1. นักวิจัยได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

• ผู้อ านวยการ
• สถาบันวิจัย

และพัฒนา

2.9 พัฒนาศักยภาพในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การบริหาร
จัดการโครงการของนักวิจัย

1. ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เช่น การ
บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยพี่
เลี้ยง เป็นต้น

1. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลงานวิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

• ผู้อ านวยการ
• สถาบันวิจัย

และพัฒนา

2.10 ส่งเสริมการบูรณาการการ
ท างานวิจัยร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือ
การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ภายนอก

1. การวิจัยแบบบูรณาการ 1. เพิ่มทุนวิจัยด้วย
งบประมาณ Agenda
และ Area ของรัฐบาล

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ

• ผู้อ านวยการ
• สถาบันวิจัย

และพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างขีดความสามารถ 

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

Ultimate Outcome : ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ

1. ระบบบริหาร
จัดการด้านบริการ

วิชาการมี
ประสิทธิภาพและ
เอื้อต่อการแข่งขัน

2. พัฒนารายได้
จากการบริการ

วิชาการ

3. การบริการ
วิชาการสามารถ
ตอบสนองความ

ต้องการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ

4. มหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวางด้านการ
บริการวิชาการ
และการพัฒนา

อาชีพ

5. มีเครือข่าย
ความร่วมมือ

ด้านการบริการ
วิชาการและ
บูรณาการ

ท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์ (Outcomes)
• น าผลงานการบริการวิชาการมาพัฒนาการจัดเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ
• น าผลงานการบริการวิชาการมาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสว่นรวมมากขึ้น มีศิษย์เก่าที่น าผลงานด้านเทคโนโลยใีหม่ร่วมพัฒนาการ

เรียนการสอน เช่น บริจาคห้องปฏิบัติการใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง
• พัฒนาผลงานใหม่เพื่อบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
• ช่วยเหลือสังคมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

- มีหน่วยงานอิสระเพ่ือขับเคล่ือนงาน
บริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง

- พัฒนาระบบบริหารงานท่ีคล่องตัว

- มีผลงานในระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในประทศ 
10 ผลงาน ต่างประเทศ 5 ผลงาน

- งบบูรณาการ >= 500 ล้านบาท

- ผลงานตอบโจทย์ภาคการอุตสาหกรรม
การเกษตร >= 15 ผลงาน 

- ผลงานตอบโจทย์ภาคการท่องเท่ียว >= 15 ผลงาน

- ผลงานตอบโจทย์ อุตสาหกรรมอาหาร >= 15 ผลงาน

- ผลงานตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอื่น >= 15 ผลงาน

- งบภาคอุตฯ >= 100 ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

1. ระบบบริหาร
จัดการด้านบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพและ
เอื้อต่อการแข่งขัน

3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร กฎ และระเบียบการ
ให้บริการวิชาการให้เอื้อต่อการ
แข่งขัน และมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

1. พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มี
ความคล่องตัวสูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการและ
การพัฒนาอาชีพมาสนับสนุนการ
ให้บริการ

1. มหาวิทยาลัยเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแช่งขันด้าน
บริการวิชาการกับ
องค์กรภายนอก

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• คณบด/ี
ผู้อ านวยการ

• กองกลาง
• ส านักวิทย

บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.2 พัฒนาบุคลากรให้สามารถ
บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านบริการ
วิชาการ

1. บุคลาการให้บริการ
วิชาการอย่างมือ
อาชีพ

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• คณบด/ี
ผู้อ านวยการ

• กอง
บริหารงาน
บุคคล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. พัฒนารายได้
จากการบริการ
วิชาการ

3.3 สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
โครงการบริการวิชาการ

1. สนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้เข้ามหาวิทยาลัย

2. พัฒนาหน่วยธุรกิจที่น าการบริการวิชาการ
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

3. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) ให้เข้มแข็ง
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอกได้

4. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการบริการวิชาการและ
พัฒนาอาชีพ

1. มหาวิทยาลัยสามารถ
พึ่งพาตนเองด้าน
งบประมาณอย่างยั่งยืน

2. สามารถพัฒนาระบบวงจร
ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมหรือ
อุตสาหกรรมได้

• รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ

• คลินิก
เทคโนโลยี

• กองคลัง

3.4 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันให้การรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล

1. พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็นตัวแทนของ
องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติ
และระดับสากล

1. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
และสามารถพึ่งพาตนเอง
ด้านงบประมาณอย่าง
ยั่งยืน

• รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• คลินิก
เทคโนโลยี

• กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

3. การบริการ
วิชาการ
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศ

3.5 สนับสนุนการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
ชาติทั้งด้าน Agenda และ Area และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

1. การบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอกโดยเน้นการเป็น
เจ้าภาพร่วมกับงบประมาณแผนบูรณา
การด้านยุทธศาสตร์ของประเทศ

1. ผลการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสร้าง
impact ระดับประเทศ

2. เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยี
และบริการวิชาการ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และกายภาพ

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองนโยบาย
และแผน

3.6 สนับสนุนการบริการวิชาการที่
แก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม

1. พัฒนาระบบรองรับปัญหาเร่งด่วนของ
สังคมและภาคอตุสาหกรรม

2. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาเร่งด่วน
จัดการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา บริการ
วิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที

1. เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีบริการ
วิชาการ และพัฒนา
อาชีพ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• คลินิก
เทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

4. มหาวิทยาลัยเป็น
ที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางด้านการ
บริการวิชาการและ
การพัฒนาอาชีพ

3.7 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกด้านผลงานและการ
ให้บริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพ

1. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้าน
บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ

2. การจัดนิทรรศการ งานแสดงผลิตภัณฑ์ 
และกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักในวงกว้างด้านการ
บริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพ และได้รับการ
ยอมรับในฐานะเป็นที่พึ่ง
ของสังคม

• รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารและ
ภาพลักษณ์
องค์กร

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองสื่อสาร
องค์กร

5. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการและ
บูรณาการการ
ท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก

3.8 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก

1. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างการให้บริการ
วิชาการ

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน เพื่อน าผลการบริการวิชาการไป
ขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น การน า
ผลงานเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการ

1. มีเครือข่ายเพื่อน าผลการ
บริการวิชาการสู่สังคม

• รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารและ
ภาพลักษณ์
องค์กร

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองสื่อสาร
องค์กร



ยุทธศาสตร์ที่ 4
การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทยในพระนคร 
รักษาสิ่งแวดล้อม และเชิดชูความเป็นไทยสู่สากล

Ultimate Outcome : ประชาคมได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

1. มีกลไกที่ปรับวิธีการอนุรักษ์และท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

2. มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก 
รักษาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์ (Outcomes)
• สร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร
• พัฒนาความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก
• บูรณาการร่วมกับสังคมภายนอก เพื่อความเป็นไทยและสากล

- เรือนหมอพร มทร.พระนคร 
- สถานท่ีราชการ ท าเนียบรัฐบาล รัฐสภา กระทรวงหลัก 
- พระราชวัง รวมถึงชุมชนเมือง

- เส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร -กรุงธนบุรี
จัดตั้งศูนย์เชิดชูการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมไทยพระนคร
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

- บูรณาการระบบงบประมาณกับ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยในพระนคร รักษาสิ่งแวดล้อม และเชิดชูความเป็นไทยสู่สากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

1. มีกลไกที่ปรับ
วิธีการอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ

4.1 สร้างองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

2. สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมส าหรับ
มหาวิทยาลัย

1. อนุรักษณ์และท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน

• รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

• รองอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• กองพัฒนานักศึกษา
• กองศิลปวัฒนธรรม
• กองสื่อสารองค์กร
• ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.2 บูรณาการองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเข้า
กับการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

1. สร้างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลอาหารไทย
2. การท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลในเขต

พระนคร
3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล

4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
มทร.พระนคร ทุกพื้นที่สัมพันธ์กับ
วัดและวัง

1. สร้างจิตส านึกแก่
ประชาคมและสังคม
ด้านการอนุรักษ์
ท านุบ ารุงและเห็น
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. สร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
มทร.พระนคร

• รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

• รองอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร

• คณบดี/ผู้อ านวยการ
• กองพัฒนานักศึกษา
• กองศิลปวัฒนธรรม
• กองสื่อสารองค์กร
• ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยในพระนคร รักษาสิ่งแวดล้อม และเชิดชูความเป็นไทยสู่สากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. มหาวิทยาลัย
สร้างจิตส านึก 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน

4.3 ส่งเสริมการประหยัดและอนุ
รักษณ์พลังงานภายใน
มหาวิทยาลัย

1. ส่งเสริมการน านวัตกรรมด้าน
ประหยัดพลังงาน และพลังงาน
ทดแทนมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย

2. รณรงค์ให้บุคลกร นักศึกษา 
อาจารย์มีจิตส านึกด้านประหยัด
และอนุรัษณ์พลังงาน

1. ลดภาระงบประมาณ
ด้านพลังงาน (ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ า)

2. ลดมลพิษด้วยพลังงาน
สะอาด

• รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและ
กิจการสภา
มหาวิทยาลัย

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองกลาง
• กองพัฒนา

นักศึกษา
• กองสื่อสารองค์กร

4.4 การก าจัดขยะด้วยเทคนิค
3R (Reduce, Reuse and 
Recycle)

1. พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิง
อุตสาหกรรม

2. สนับสนุนการวางแผนการก าจัด
ขยะด้วยเทคนิค 3R และน าไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างศูนย์องค์ความรู้ด้านการ
จัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบ
วงจร

1. สภาพแวดล้อมสะอาด 
และลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร

• รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและ
กิจการสภา
มหาวิทยาลัย

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองกลาง
• กองพัฒนา

นักศึกษา
• กองสื่อสารองค์กร



ยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง 

มุ่งการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภบิาล

Ultimate Outcome : มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ

1. มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ 
เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมือ

อาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. การบริหารจัดการมีคาม
คล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตาม

หลักการมีส่วนร่วมและธรร
มาภิบาล

4. มหาวิทยาลัยมีรายได้ 
และทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

3. มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน 
Digital Economy ตามการ
ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กลุ่มใหม่ของสกอ.

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์ (Outcomes)
• ยึดหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
• พัฒนาความมีวินัยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพองค์กรที่เขม้แข็ง
• มีการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบและมคีวามเข้มแข็ง
• ปัญหาการร้องเรียนลดลงและบุคลากรมีจิตสาธารณะท างานร่วมกันมากขึ้น

- ออกนอกระบบ ปี 2564
- ทุกงานท่ีเกี่ยวข้องงบประมาณ แสดงความโปร่งใสให้คนคิดต่างมีส่วนร่วม

- ลดระบบพวกพ้อง และให้โอกาสทุกคนได้ร่วมพัฒนาองค์กร 

- การเรียนการสอน Online ทบทวนเนื้อหาตลอดเวลา 
ทุกรายวิชา 100 %
- ความสะดวกในการท างานถูกต้องทันเวลาดีขึ้น 10 เท่า

- บริหารงานท้ังองค์กรด้วยระบบดิจิทัล 100 % 

- สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ปกครองและนักศึกษา มี
ฐานข้อมูลเดียวกัน ทันเหตุการณ์ 

- สร้างมาตรฐานผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง มุ่งการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

1. มีระบบการพัฒนา
ทุนมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรท างานอย่าง
มืออาชีพพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5.1 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มี
ความรักและภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ (career path)

2. สร้างระบบการสรรหา คัดเลือก ประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงให้คงอยู่ในมหาวิทยาลัย

3. สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการ
ติดตามประเมินผล

4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราส่วนบุคลกร
สายวิชาการต่อสายสนับสนุนให้เหมาะสมต่อ
ภาระงาน และเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั
ไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล

5. พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน

6. สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้าง
จิตส านึกต่อมหาวิทยาลัยของบุคลากร

1. บุคลากรทุก
ระดับมี
คุณภาพสูง

2. วัฒนธรรม
องค์กรเข้มแข็ง

• อธิการบดี
• รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย
• รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและ
กายภาพ

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กอง
บริหารงาน
บุคคล

• กองนโยบาย
และแผน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง มุ่งการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล

5.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ให้คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพสูง ตาม
หลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล

1. ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานระดับคณะ/
ส านัก/สถาบัน 

2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความ

คล่องตัว ลดขั้นตอน เพื่อน าไปสู่
ระบบ one stop service

1. ระบบการบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ

2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในบริการของ
มหาวิทยาลัย

3. บุคลากรมีความสามัคคี
ท างานแบบโปร่งใส 
มีธรรมาภิบาล

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและ
ทรัพย์สิน

• คณบด/ี
ผู้อ านวยการ

• กองบริหารงาน
บุคคล

• กองคลัง
• กองกลาง

5.3 มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกัน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. โครงการพัฒนาระบบการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน

3. พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการกลาง
(Central Laboratories) เพิ่มขึ้น

1. บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรับผิดชอบต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากร
เพิ่มขึ้น

2. มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

3. บุคลากรมีจิตส านึกเป็น
เจ้าของทรัพยากรร่วมกัน

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

• รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและ
ทรัพย์สิน

• คณบด/ี
ผู้อ านวยการ

• กองบริหารงาน
บุคคล

• กองคลัง
• กองกลาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง มุ่งการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล (ต่อ)

5.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
ระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ

1. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาด
กลุ่มเป้าหมาย (Target Market)
เพื่อการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทุกด้าน (ก าลังคน 
งบประมาณ พันธกิจ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็น) ในอนาคต

2. เร่งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิง
รุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์อันดี เผยแพร่ผลงานให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับของประเทศ
และระหว่างประเทศ

3. จัดท าฐานข้อมูลการเปรียบเทียบ
คู่แข่งของมหาวิทยาลัยทั้ง
ระดับประเทศและอาเซยีน
แบบ real-time

1. มีข้อมูลกลุ่มตลาด
เป้าหมาย (Target 
Market) เพื่อการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. มีหลักสูตรใหม่เพื่อ
จัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อตลาด
เป้าหมาย

3. มหาวิทยาลัยมีผลงาน
เผยแพร่ในช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และกายภาพ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

• รองอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสาร
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองนโยบายและ
แผน

• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

• ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

• กองสื่อสารองค์กร
• ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง มุ่งการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

2. การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล
(ต่อ)

5.5 การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

1. เตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

1. การบริหารงานคล่องตัว
เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ

2. สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณของตัวเองได้
อย่างอิสระ

• อธิการบดี • คณบดี/
ผู้อ านวยการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง มุ่งการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

3. มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้น าด้าน Digital 
Economy ตามการ
ปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ของ สกอ.

5.6 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 

1. พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2. บูรณาการระหว่างการให้บริการและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนบัสนุนการ
เป็น Digital University

4. มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
กับการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยเป็น 
Digital university

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองนโยบายและ
แผน

• ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.7 สนับสนุนงานตามพันธกิจ
ที่สอดคล้องกับนโยบาย
Digital Economy ของรัฐบาล

1. สนับสนุนการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเข้ากับนโยบาย
Digital Economy

1. มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน 
Digital Economy ของ
ประเทศ

• รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองนโยบายและ
แผน

• ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง มุ่งการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ

4. มหาวิทยาลัยมี
รายได้ และ
ทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน

5.8 แสวงหารายได้อื่น
นอกเหนือจากงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ

1. จัดตั้งสานักงานเพื่อบริหารจัดการ
ด้านเงินบริจาค 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย
เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเขม้แขง็

3. สร้างรายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

4. การพัฒนารายได้ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยนื

• รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย

• คณบดี/
ผู้อ านวยการ

• กองคลัง
• กองพัฒนา

นักศึกษา
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เป้าหมายผลผลิตแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ มทร.พระนคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

1. บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และ
เป็นที่พึ่งของสังคม

1.1 พัฒนากระบวนการ
รับนักศึกษา ตั้งแต่การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กฎเกณฑ์การรับสมัคร
และการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน
และวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้ง
หน่วยงานรัฐและเอกชน 
ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ

2) พัฒนาระบบและ
กฎเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษา

1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................

1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................



เป้าหมายผลผลิตแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ มทร.พระนคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 2561 2562 2563 2564

 พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

1. บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และเป็นที่พึ่งของสังคม

1. ....................................................
...................................................

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

2. ...................................................
..................................................

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

3. ...................................................
..................................................

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




