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 ยุท ธศาสตร์การ พัฒ นามหาวิท ยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลพระนคร ระยะ 15  ปี  
(พ.ศ. 2560-2574) จัดท าขึ้นตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาทุน
มนุษย์ที่มีศักยภาพ พัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกช่วงวัย 
ด้วยหลักปฏิบัติทีส่ าคัญ  
 มนุษย์  แปลว่า สิ่ งมีชีวิตที่ พัฒนาให้มีจิตใจสูง สามารถคิดวิ เคราะห์อย่างเป็นระบบใน 
การใช้ชีวิตในสังคมและน าไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรคส์ังคมให้เกิดสันติภาพ 
  
   มนุษย์ มาจากภาษาสันสกฤต ค าสมาส ระหว่าง มนะ และ อุษยะ 
         มะนะ แปลว่า  ใจ หรือ จิตใจ 
        อุษยะ แปลว่า  สูง 
     มนุษย ์แปลว่า ผู้มีจิตใจสูง 
 
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ มีองค์ความรู้ สู งสุดในการพัฒนามนุษย์ ได้ 
อย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย ส่งเสริมแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาเพ่ือการด ารงชีวิตให้ปลอดภัย
ด้วยปัญญาสูงสุดต่อเนื่องทุกช่วงวัย 
  ความมีปัญญา คือ ความมีซึ่ งคุณธรรมและจริยธรรมสูง และมีความรู้อย่างชัดเจนตาม 
หลักวิวัฒนาการ ครอบคลุม 4 องค์ประกอบ คือ ตัวธรรมชาติ กฎธรรมชาติ หน้าที่ตามธรรมชาติและผลที่
เกิดจากหน้าที่ เมื่อเข้าใจครบทุกองค์ประกอบชีวิตจะสมบูรณ์มากข้ึน เป็นมนุษย์ตัวอย่าง เป็นเสาหลัก
ให้กับเยาวชนและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาชีวิต 
 การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ส าคัญ 
ของประเทศและของโลก ให้เป็นองค์กรสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ จ าเป็นต้องพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้วยยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาและการพัฒนา
ประเทศ เป็นส าคัญ 
 พันธกิจที่ส าคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนา มุ้งเน้นต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติเป็นเลิศ ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม
จากการบริการทางวิชาการและการพัฒนาอาชีพ สัมพันธ์กับการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
เป็นผู้น าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม พัฒนาทุนมนุษย์ส่งเสริมสังคม 
ให้มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศอย่าง
เป็นระบบ ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาจิตวิญญาณ การคิดวิเคราะห์เป็นระบบ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ แผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) ในประเด็นรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความ
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เจริญก้าวหน้าในการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยชั้นน า และแนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีมีมาก่อนสงครามโลก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่  
เป็นระบบ ใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน เป็นอาวุธสงครามและเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างชัดเจน เช่น ความสะดวก และความปลอดภัย 
เป็นต้น  
 บทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นระบบดิจิทัล การสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็ว (Social network) 
มีการบูรณาการและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่การพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ 
แบบใหม่ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นต้น  
 จากนี้ไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มียุทธศาสตร์พัฒนาในระยะ 15 ปี 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้น าด้านพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต 
เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574) 
น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย  (Action Plan) เพ่ือการบริหารอย่างมีคุณภาพ 
เป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สุงสุดตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง เป็นการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การ
พ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 การจัดท ายุทธศาสตร์ครั้งนี้ ด าเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน (9 คณะ 2 สถาบัน 3 ส านัก 8 กอง) เริ่มด าเนินการ 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ การระดมความคิดเห็น (Brain storming) 
การวินิจฉัยข้อมูล (Diagnose) บริหารจัดการข้อมูล (Management by fact) กิจกรรมการเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับหน่วยงานในการทบทวนยุทธศาสตร์ประจ าปี (Retreat) เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการบริหารแบบข้ามสายงาน (Cross functional 
management : CFM) และด าเนินการตลอดปี พ.ศ. 2560 ท ากิจกรรมกลุ่มย่อยมากกว่า 20 ครั้ง 
ประชุมทบทวนและสรุปผลในการทบยุทธศาสตร์ประจ าปี (Retreat) เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2560 
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการตลอด 2 ปีเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2560-2574)  

พร้อมเสนอแนะในที่ประชุม และท าการประชาพิจารณ์ จากนั้นเสนอผู้บริหารกลั่นกรอง 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ได้รับความเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วม
ท ากิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย การระดมสมอง ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหารระดับสูง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ได้มีส่วนร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (Retreat RMUTP) รวมทั้งค าแนะน าจากบุคคลส าคัญและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  
โดยล าดับ เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี จากการด าเนินการเป็นระยะเวลา ประมาณ 2 ปี 
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(30 พ.ย. 2558- 20 ธันวาคม 2560) ผลปรากฎว่า แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มทร.พระนคร  
ได้รับการยอมรับจากประชาคมในช่วงระหว่าง ร้อยละ 86.29-97.36 ได้แก่ วิสัยทัศน์ร้อยละ 86.29 
เอกลักษณ์ ยอมรับร้อยละ 87.17 อัตลักษณ์ ร้อยละ 90.51 ยุทธศาสตร์  (5 ด้าน) เฉลี่ยร้อยละ 93 
และค่านิยมหลักยอมรับร้อยละ 97.36 ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดีและมีความพร้อมในการน าไปใช้เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อไป 

 
 
        
 

   
              (รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 2.2  ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย 12 
  2.2.1 เศรษฐกิจพอเพียง 13 
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วิสัยทัศน์ (Vision) “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
พันธกิจ (Mission)  
 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการ
วิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

ของมหาวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
  
 ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เพ่ือก าหนดมาตรการ แนวทาง ทรัพยากรที่
จ าเป็นร่วมกัน โดยอาศัยหลักการระดมสมอง (Brain storming) และการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เพ่ือให้ ได้แผนพัฒนาที่สามารถด าเนินการได้อย่างแท้จริง โดยหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในช่วง 5 ปีแรก ไปสู่ 5 ปีที่สอง และ 5 ปีที่สาม 

 
 
 
 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

ญ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

1) คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา 

มีระบบพัฒนาอาจารย์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนจากการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เฉพาะ
ทางเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของวงวิชาการของตนไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้ 

2) ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
โดยการจัด ให้ มี แผนกลยุทธ์ด้ านครุภัณ ฑ์  เครื่อ งมื อวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  

มีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ห้องเรียนทันสมัยที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และคณาจารย์ มีการผลิตสื่อ ต ารา และเทคโนโลยีการศึกษา  
ที่เหมาะสม และมีการให้บริการการเรียนผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

3) หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมให้ครอบคลุมทุก

รายวิชา มีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา สร้างบรรยากาศในการเป็นนานาชาติ  
ในมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียนมากข้ึน 

4) บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครบคลุมตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามความสนใจและถนัด 
เสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มีนักเรียนที่มีศักยภาพสูง และมีผลการเรียนดีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิม
มากขึ้น หานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมระหว่าง
การศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท างานได้ทันที 

  
 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

 
1) นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง     
 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความ 

สามารถไปสู่ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย
ที่มีคุณภาพสูงเพิ่มข้ึน มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน มีการวิจัยแบบบูรณาการ 
และการท างานเป็นทีมวิจัยมากข้ึน 
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        2) ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัยที่มีความสมบูรณ์  ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  

และมีประสิทธิภาพ  
3) มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  

 มีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยเพ่ิมขึ้น มีผลงานวิจัยที่น าไปสู่การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน ต่อยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี ผลิตหนังสือ ต ารา ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 
 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

 1) มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 
 2) ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 
        พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการที่เอ้ือต่อการ
แข่งขัน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ  
มีการเผยแพร่งานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน   
 3) การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 มหาวิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้าน
การบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agenda และ Area ตามแผนงบประมาณของภาครัฐ ไปสู่การสร้าง
อุทยานเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดไปสู่สังคมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น สามารถบริการ
วิชาการเพ่ือการแก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม 
 4) พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
 สนับสนุนการสร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย พัฒนาเป็นโครงการบริการวิชาการ  
ที่น าไปสู่การสร้างรายได้ โดยสนับสนุนให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล มากขึ้น 
 5) ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ  
  
 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1) มีกลไก การอนุรักษ์และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของประเทศ 

 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากข้ึน มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมชุมชนมาก
ขึ้น มีการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น  
   2) มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
   ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3R 
(Reduce Reuse Recycle) 
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 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
1) มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์  เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ

เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก พัฒนา

ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
ความภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

2) ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
3) การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ  

มีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
โดยมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีในการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย การพัฒนาดูแล
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4) มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
กลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการบริหาร การส่งเสริมการสร้างและการใช้
นวัตกรรมด้านการบริหาร และปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

5) มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
แสวงหารายได้อ่ืนนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ โดยมีแผนกลยุทธ์ด้าน

การเงินของมหาวิทยาลัย มีการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการมาใช้
ประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ มีการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนในรูปของ
การเงินและในเชิงสังคม มีการน าเทคโนโลยีส่งเสริมมาตรการประหยัดและลดต้นทุนในการด าเนินงาน 
พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็งและสามารถช่วยสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยได้สูงขึ้นใน
อนาคต  
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ส่วนที่ 1  
 

บทน ำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 
วิวัฒนาการ (Evolution) ของมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลายสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นนับแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
น าไปสู้ระบบสังคมแห่งการหลอมรวมเชื่อมโยงกันแบบ “ไม่มีพรมแดน” จะเป็นสิ่งส าคัญที่มนุษย์ต้อง
เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยและ
ก้าวหน้าตลอดช่วงชีวิต สถาบันการศึกษาจึงมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ มุ่งพัฒนามนุษย์
ให้มีความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสมดุลกับธรรมชาติมากขึ้น 
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จึงมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมแห่งสันติภาพมากขึ้น รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งเสริมให้มนุษย์มีชีวิตสมบูรณ์และอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันด้านอาชีพ เผ่าพันธ์วัฒนธรรม และศาสนา  

ประชากรมนุษย์ในปัจจุบันบนโลกมีมากกว่า 7,200 ล้านคน สังคมมนุษย์ตื่นตัวมากขึ้นด้านการ
เรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์พร้อมที่จะส่งเสริมมนุษย์ให้มีความรู้ มี
ประโยชน์มากขึ้นและมีผู้ เข้ามารับบริการทางวิชาการมากขึ้น ผลส าเร็จของมหาวิทยาลัยจึง
ประเมินผลที่มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาหรือร่วมพัฒนาองค์ความรู้มากขึ้น เป็นระบบเครือข่ายเพ่ือการ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีทันสมัยด้านดิจิทัลที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น 

ความรู้วิชาชีพ ผู้เรียนสามารถท าการศึกษาและเรียนรู้จากระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet of 
Things : IoT) ตามภาพที่ 1-1 และเป็นองค์ความรู้หลากหลาย จ านวนมากขึ้นเกิดฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data) เพ่ือการศึกษาส่งผลให้ผู้สนใจต้องการความรู้สามารถสืบค้นและเรียนรู้ได้โดยสะดวก
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ การเรียนรู้ไร้พรหมแดนจะเกิดขึ้นกับหลายวิชาชีพ สถาบันการศึกษาจะ
ด ารงอยู่ได้นั้นจึงส าคัญที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส าคัญและสนองความต้องการของมนุษย์ในสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1-1 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet of Things : IoT) 
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อย่างไรก็ตาม มนุษย์จะได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนรู้วิชาชีพควบคู่กับการฝึกทักษะปฏิบัติ

ด้วยฐานส าคัญคือความมีระเบียบและวินัยสูงเป็นองค์ประกอบส าคัญแต่ละช่วงวัย จะเป็นสิ่งจ าเป็นที่
มหาวิทยาลัยน ามาใช้ในการแข่งขันเชิงวิชาการเพ่ือให้ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีพ้ืนฐานชีวิต
ที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับความมีศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethic) เข้าถึงกลไกการ
พัฒนาชีวิตที่เป็นระบบและเข้าสู่วัยท างาน สร้างสรรค์ผลงานอย่างสมบูรณ์ ระเบียบวินัยและความรู้
วิชาชีพจึงเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการก าหนดภารกิจหลักของสถานศึกษาท้ังปัจจุบันและอนาคต 

สถานศึกษาที่เป็นผู้น าด้านการพัฒนามนุษย์ตามหลักของวิวัฒนาการ จะเป็นหน่วยงานผู้สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สร้างผลงานและเพ่ิมคุณค่ามากขึ้นโดยผ่าน
การบ่มเพาะทั้งด้านระบบการคิด พัฒนาทักษะชีวิต ก้าวสู่ความส าเร็จ ความอิสระในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ดมีีประโยชน์ส่วนรวมและเป็นที่พ่ึงสังคมต่อไป  

อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันการศึกษาในอนาคต ต้องมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
มนุษย์ตามหลักวิวัฒนาการ เชื่อมประสานสังคมส่งเสริมวิชาชีพและความรอบรู้ในการพัฒนาตนเอง
ตลอดทุกช่วงวัย เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้มนุษย์มีความสามารถสูงขึ้นในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบในวิชาชีพ และน าความรู้วิชาชีพพร้อมกับการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
ระบบในทางวิญญาณ ด้วยการหลอมรวมเข้าสู่ยุคร่วมสมัยให้เกิดความสันติเพ่ิมขึ้น (Eco-centric 
power)  

สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ตลอดชีวิตทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต และสถานศึกษาจะมีบทบาทในการพัฒนามนุษย์ตามหลักวิวัฒนาการ เป็นการพัฒนาเพ่ือให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคมร่วมเครือข่ายเป็นประโยชน์ พัฒนาทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิง
บูรณาการมากข้ึน 

 ดังนั้น การประกอบอาชีพ การท างาน การสร้างความสมดุลในทุกๆ มิติของชีวิตเป็น
องค์ประกอบส าคัญสูงสุดของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งในด้านคุณภาพทางจิตใจและ
สุขภาพกาย มีความเข้มแข็งตามช่วงวัยเริ่มตั้งแต่อายุ 1-7 ปี เป็นช่วงพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ
ให้มรีะเบียบวินัยที่ดี เข้าสู่ช่วงอายุ 8-13 ปี ส่งเสริมด้านพัฒนาการเข้าสู่สังคมต่างวัย เรียนรู้เรื่องการมี
เพ่ือนดีมีส านึกในคุณธรรม ฝึกความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมการให้อภัยแก่กันมากขึ้น  

เมื่อเข้าสู่วัยช่วงอายุ 14-19 ปี จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางมนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เน้นความพร้อมด้านระเบียบวินัยขั้นสูงมากขึ้น ฝึก
แก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ยากๆ เครียดๆ โดยใช้เวลาค้นหาค าตอบยาวนานมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงวัยที่
ผ่านๆมา เช่น การส่งเสริมให้ท าการทดลองในวิชาความรู้มากขึ้น ทั้งในด้านองค์ความรู้พ้ืนฐานความ
เป็นวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาโจทย์ชีวิตที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนภายใต้ระเบียบ
วินัยที่เข้มแข็ง เพ่ือให้มีวิธีคิดเป็นระบบ มีชีวิตที่ก้าวหน้าต่อไปเข้าสู่ชีวิตใหม่เพ่ือเลือกอาชีพและ
พัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ 

ในช่วงอายุระหว่าง 20-23 ปี จะเป็นวัยแห่งการใฝ่เรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้มุ่งสู่โลกแห่ง
วิชาชีพ เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะการคิดเป็นระบบที่ซับซ้อน ปฏิบัติที่ต้องการทักษะความช านาญเป็น
ฐานส าคัญในอาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพควบคู่การเติมเต็มให้สมบูรณ์ด้านระเบียบและวินัยอย่าง
เป็นระบบ เป็นฐานแห่งการงาน เป็นการเตีรยมความพร้อมในช่วงตั้งต้นแห่งการท างาน 
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ช่วงวัยเพ่ือพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง เมื่ออายุ 24-26 ปี จะเป็นช่วงเริ่มต้นอาชีพอย่างสมบูรณ์
พัฒนาตนเองสร้างครอบครัว พัฒนาครอบครัว พ่ึงตนเองเป็นหลัก เป็นวัยแห่งการพัฒนางานใหม่ๆ
อย่างมีวินัยสูงเพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  

เมื่อเข้าสู่วัยในอายุ 27-60 ปี จะเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตการท างานที่ยาวนานที่สุด เป็นช่วงเวลา
แห่งการสร้างชีวิตและครอบครัว สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียง มีผลงานเพ่ือประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์
ท างานอย่างเต็มก าลัง เป็นช่วงวัยแห่งการงาน ทดลองและพัฒนาการท างาน สร้างองค์ความรู้อย่าง
เต็มความสามารถ ท าให้มีการออมทรัพย์สิน มีชื่อเสียง มีครอบครัว ลูก หลาน อย่างมีระเบียบวินัยมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น  

จากนั้นอายุ 61-70 ปี จะเข้าสู่วัยที่ความท้าทายด้านความสงบ ไม่นิยมวัตถุ ไม่สร้างชื่อเสียง 
ทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ แต่ต้องการความสงบเพ่ือเรียนรู้จิตวิญาณขั้นสูง ด้านความบริสุทธิ์ทาง
จิตใจใฝ่เรียนรู้กฎธรรมชาติมากข้ึน เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่สังคมแบบใหม่ เพ่ือเป็นผู้ให้ประโยชน์
มากขึ้น 

เมื่อเข้าสู่วัยอายุ 71-120 ปี เป็นผู้นพทางจิตวิญญาณ เป็นผู้ให้แสงสว่าง เป็นผู้ชี้ทาง เป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง พัฒนาและส่งเสริมให้คนรุ่นหลัง มุ่งมั่นสู่ความว่าง ว่างจากความเคยชิน
เดิมๆ ในช่วงวัยสร้างชีวิตสร้างครอบครัว แต่มีความสามารถในการละตัวตนขั้นสูง เป็นผู้ส่งเสริม
สันติภาพและให้ประโยชน์มากกว่าการรับประโยชน์  

ดังนั้น ทุกช่วงวัยของมนุษย์ สถาบันการศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้อง
สร้างองค์ความรู้ใหม่พัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสมเป็น
เป็นประโยชน์อย่อย่างแท้จริง อะไรคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ตามหลักวิวัฒนาการ 

การพัฒนามนุษย์นั้นมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนาตามหลักวิวัฒนาการ การสร้างอาชีพ
ส่งเสริมคุณภาพทุกช่วงวัยในด้านวิชาชีวิตและวิชาอาชีพอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ทั้งตนเอง
และส่วนรวม เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างโลกให้สันติภาพ  

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา จึงเป็นการก าหนดทิศทางสร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดสู่สังคมเพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้น นับจากปี พ.ศ.2560 จากนี้ไปในแต่ละปีผลลัพธ์ที่ดีคืออะไร 
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าโดยล าดับจนถึงปี พ.ศ. 2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีองค์ความรู้ที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยอ่ืนยังไม่ได้ท าและยังไม่มี โดยการ
พัฒนาระบบเครือข่ายบุคลากร อาทิ ระบบศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ เป็นบุคคลส าคัญ เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงทั้งในภาครัฐและในองค์กรเอกชน เป็นเจ้าของกิจการที่สามารถสร้างตราสินค้า (Brand 
name) มหาวิทยาลัยมีชาวต่างชาติ เข้ามาศึกษามากขึ้น  งบประมาณจากประเทศผู้น าด้าน
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  

มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงสังคมได้โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น จัด
การศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติมากขึ้นในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
สามารถสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมเป็นชุมชนตัวอย่าง บูรณาการจังหวัด
เป้าหมายร่วมพัฒนาการศึกษาพัฒนาสังคม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม 
เป็นต้น และมีเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มประเทศอาเซียนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อาทิ มี
บุคลากรจากประเทศต่างๆ เข้ามาศึกษาเพ่ิมข้ึน รวมถึง ประเทศอินเดีย และประเทศจีน เป็นต้น  
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ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อถึงปี พ.ศ. 2574 จึงเป็นองค์ประกอบการที่ส าคัญ 
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับมากขึ้นในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์แก่
สังคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยดัชนีชีวัดความส าเร็จจากการมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาและ
เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบมีจ านวนมากข้ึนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100,000 คน เมื่อครบตามแผน
ยุทธศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2574) สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้มากขึ้น ศิษย์เก่าเป็นผู้บริหารทั้งในภาครัฐและ
เอกชนเพิ่มข้ึน สร้างผลงานวิจัยรางวัลระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ 
อาท ิศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ่ิมข้ึน  

นอกจากนั้น ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ มีผลงานวิจัยน าใช้ประโยชน์ได้จริง ผลิตผลงาน ผลิตต าราเรียน โดยอาจารย์และ
บุคลากรใน มทร.พระนคร เพ่ือพัฒนากิจการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการเพ่ิมขึ้น 
และส่งเสริมให้มีโรงเรียนสาธิต ในระดับ ปวช.-ปวส. หรือ สาธิต อนุบาล-ม.6 เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนส าหรับการพัฒนามนุษย์ตามช่วงวัยที่เป็นระบบมากขึ้น 

พัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน พร้อมตัวชี้วัดครอบคลุมงานประจ า 
(Routine)  เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ส่งเสริมให้ มทร.พระนคร เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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1.2 ขั้นตอนการจัดท าแผน 
 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 
15 ปี (พ.ศ. 2559-2574) มีข้ันตอนต่างๆ ที่ส าคัญ สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1-2 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าโครงการเพื่อทบทวน 
และวิเคราะห์ข้อมลูภายในมหาวิทยาลัย 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยกับทุก
หน่วยงาน ครอบคลุม ๔ พื้นที่การศึกษา (๔ ศูนย์) 

 

ทบทวนการวิเคราะห์ครั้งที่ ๑ 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากภายนอก (ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี แผนพัฒฯ ฉบับท่ี ๑๒) 
ข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ และข้อมลู Mega Trend 

แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป ี

รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ ระดมความคิดเห็น    

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ 

ปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี ๒ 
 

A 
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ภาพที่ 1-2 กระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ต่อ) 

 
 
 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการ
ประชมพิจารณ์  

ปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ  

เสนอผู้บริหาร
ระดับสูงพิจารณา 

เสนอสภา 
มหาวิทยาลยัฯ 

แก้ไข (ร่าง)  
แผนยุทธศาสตร์ 

น ายุทธศาสตร์ฯ ที่ผ่านสภาฯ อนุมัติ 
ไปพัฒนามหาวิทยาลัย  

การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 

การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

จัดท าร่างยุทธศาสตร์ 
เพ่ือเสนอสภาฯ พิจารณา 

A 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผล  
 2) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี แรก (พ.ศ. 2560-2564) ระยะ 5 ปีที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) ระยะ 5 ปีที่ 3 (พ.ศ. 2570 -
2574)  
 3) มหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้เป็นระบบมากขึ้น เพ่ือการพัฒนามนุษย์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
วิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์   
 4) มหาวิทยาลัยบริหารกิจการแบบรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงการท างานมีคุณภาพ 
 5) มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง   
 6) การพัฒนามหาวิทยาลัยมีระบบสอดคล้องตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 
 7) เน้นการพัฒนาทางวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิด
ประโยชน์และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 8) มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการพัฒนาผลงานของมหาวิทยาลัย และระบบ
บริหารจัดการงบประมาณท่ีเข้มแข็ง  
 9)  การพัฒนาจิตวิญญาณ ระเบียบวินัย ระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร และนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 10) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 ส่วนที่ 2 
 

ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัย 
ท าการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทย  นโยบาย
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในระยะ 15 ปี เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินงานให้บรรลุ พันธกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น และพัฒนา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 
2.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทย 
 2.1.1  การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
  1) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 
  จ านวนประชากรของโลก ณ พ.ศ. 2559 คือ 7.349 พันล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์จ านวนประชากรโลกในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะมี
ประชากรจ านวน 9.7 พันล้านคน ถึงแม้ว่าจ านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่อัตราการเติบโต 
ของประชากรโลก (World growth rate) กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรโลก
ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเมือง ด้านอายุขัยของประชากรโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีอัตราการตาย
ต่ าลง เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้ประชากรมีอายุขัย 
(Life Expectancy) ประมาณ 70 ปี ณ พ.ศ. 2559 และจะเพ่ิมเป็นอายุ 77 ปี ในพ.ศ. 2593 ส่งผลให้
โครงสร้างประชากรโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 ประชากรสูงอายุในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน 901 ล้านคน และจ านวนเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราร้อยละ 
3.26 ต่อปี โดยสหประชาชาติประมาณจ านวนประชากรสูงอายุในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป  เป็นจ านวน 2.1 
พันล้านคน ณ พ.ศ. 2593 ผลจากโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุประกอบกับอัตราการเกิดที่น้อยลง
อย่างต่อเนื่องนี้ท าให้ประเทศต่างๆ ไม่สามารถผลิตแรงงานเพ่ือมาทดแทนแรงงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการ
เกษียณอายุอย่างเพียงพอ จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้ประเทศต่างๆ จ าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอยู่ได้สะดวกสบายขึ้น และพัฒนานวัตกรรมที่ทั้งช่วยอ านวยความสะดวกให้
แรงงานในด้านการท างาน และสามารถท างานทดแทนแรงงานคน เพ่ือแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน 
นอกจากนี้ประเทศต่างๆ ต้องวางแผนในการบริการด้านสุขภาพแก่ประชากรสูงวัย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายด้าน
บริการสุขภาพสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ สังคมการด ารงชีวิตในความเป็นเมือง (Urbanization) หรือการเปลี่ยนเป็นเมือง 
(Urban Transition) ขยายตัวมากขึ้นทั้งมิติด้านจ านวนประชากรและพ้ืนที่ โดยมีประชากรอาศัยในเมือง
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 54 ใน พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 66 ใน พ.ศ. 2593 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีป
แอฟริกาและเอเชียมีอัตราการเป็นเมืองขยายตัวเร็วกว่าพ้ืนที่อ่ืน โดยประมาณการในอนาคต ณ พ.ศ. 2593 
จะมีประชากรในเขตเมืองเพ่ิมเป็นร้อยละ 56 ส าหรับทวีปแอฟริกาและร้อยละ 64 ส าหรับทวีปเอเชีย สาเหตุ
ที่ประชาชนอพยพเข้าเมืองมากขึ้นเป็นเพราะในเมืองมีโอกาสทางการศึกษา และการจ้างงานหลากหลายกว่า
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เขตชนบท โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ความเป็นเมืองท าให้จ านวนประชากรหนาแน่นขึ้น
และขยายพื้นที่เมืองกว้างมากขึ้น  
 ความเป็นเมืองมีข้อดี คือ ช่วยท าให้สถานประกอบการทางธุรกิจมีแรงงานให้เลือกมากขึ้น ซึ่งจะ
ท าให้เกิดองค์ความรู้ การแบ่งปันข่าวสาร การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการสร้างธุรกิจใหม่เกิดขึ้น และท าได้
ง่าย ความเป็นเมืองท าให้ประชาชนในเขตเมืองบริโภคพลังงานสูงถึง 2 ใน 3 ของพลังงานทั้งหมดของโลก 
และปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึงร้อยละ 70 ฉะนั้น การจะท าให้ความเป็นเมืองยั่งยืน (Sustainable 
Urbanization) ต้องท าให้รายได้ประชากรสูงขึ้นและมีการจ้างงานมากขึ้น และขยายโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ครอบคลุม จัดการศึกษาและการบริการด้านสุขภาพ และต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่จะ
หายไปเมื่อเขตเมืองขยายพ้ืนที่มากขึ้น และจัดหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ประเทศต่าง ๆ ต้องท าให้ประชากรสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงจะท าให้เกิดความเป็น
เมืองอย่างยั่งยืน 
  2) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
  โลกก าลังก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industries 4.0) ซึ่งมาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรม
แห่งชาติของเยอรมนีที่ประกาศเมื่อปี ค.ศ. 2013 บนแนวคิดโลกของเราจะเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองในการแข่งขันกับนานาประเทศ เทคโนโลยีส าคัญ
ที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เช่น เครื่องจักรกลที่คิดได้และสื่อสารเป็น 3D Printing ที่สามารถ
เปลี่ยนจินตนาการให้เป็นวัตถุจริงที่จับต้องได้ หุ่นยนต์จะท างานร่วมกับมนุษย์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: 
Information Technology) เป็นตัวกลางที่ท าให้การสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักรและระหว่างเครื่องจักร
กับเครื่องจักรให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างสิ้นเชิง  
 จากข้อมูลการศึกษาขององค์กรข้อมูลสากล (IDC: International Data Cooperation) แสดงตัวเลข
คาดการณ์ เกี่ยวกับการเติบโตที่มีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี  2020 ของธุรกิจ Big Data และ Business 
Analytics ในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร และการลงทุนการผลิต นั้นจะเป็นสองอุตสาหกรรมหลักที่
ผลักดันให้ตลาดดังกล่าวเติบโต 
 การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (internet of 
things) และส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิต การท างานและความสัมพันธ์ของคนในสังคม เปลี่ยนแปลงไป 
ตลอดจนปัญหาทางสังคมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 
 เทคโนโลยี Cloud ติด 1 ใน 10 เทคโนโลยีที่มีความนิยมสูงติดต่อกันตั้งแต่ 2009 และยังคงมีความ
นิยมต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายของบริการ Cloud ทั่วโลกจะเติบโตขึ้นในอัตราเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายใน Traditional 
IT ถึง 6 เท่า เนื่องจากเป็นรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมส าหรับบริษัทขนาดเล็กที่ไม่มีความสามารถในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองขึ้นใช้งานและมีความเสี่ยงน้อย   
  3) ด้านเศรษฐกิจโลก 
  เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่ าและผันผวน และศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจย้ายมาทางฝั่งเอเชีย 
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น การแข่งขันในตลาดการค้าโลกเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายเสรีของคน เงินทุน ข่าวสาร 
เทคโนโลยี สินค้าและบริการ และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการแย่งชิง
แรงงานและเงินทุนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก ส่วนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
รวดเร็วและก้าวกระโดด ท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการต้องปรับตัวให้ทัน 
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  4) ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and Nature) 
 ภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศท่ีผันผวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งบางครั้งไม่สามารถท านายการเกิดภัยพิบัติล่วงหน้าได้ ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น เนื่องจากน าทรัพยากรไปใช้ในปริมาณมากและรวดเร็ว
จนกระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟ้ืนตัวช้า ปริมาณน้ ามันลดลงและมีราคาแพงขึ้นจึงมีการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนการใช้น้ ามัน ส่งผลให้การปลูกพืชเพ่ือบริโภคลดลงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ
โลก นอกจากนี้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์การใช้พ้ืนที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น
ขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้มีความต้องการใช้ พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมเขียว เพ่ิมมากขึ้น 
เช่น ประเทศเยอรมนีใช้พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 30 
  5) การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
 การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมและการก่อเหตุรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นการ
ก่อเหตุที่มีผู้ก่อการจ านวนน้อยคนและบางครั้งมีผู้ก่อการร้ายเพียงคนเดียว ท าให้การป้องกันท าได้ยาก และ
ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยจากประเทศที่เกิดสงครามและการก่อการร้าย โดยเฉพาะในยุโรปที่ก าลังแผ่
ขยาย นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเกิดอาชญากรรมไซเบอร์เพ่ิมขึ้น ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์
ยังคงต้องค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ยังยึดหลักบริหารจัดการที่ดี 
ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนมีความเข้มข้นมากขึ้น 
 2.1.2  การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 
   1) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 
  จ านวนประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ. 2559 คือ 67,959 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์
จ านวนประชากรไทยในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะลดลงเหลือเพียง 62,452 ล้านคน เนื่องจากอัตราการ
เกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันประชากรไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 74 ปี ณ พ.ศ. 2559 และจะมีอายุยืน
ยาวขึ้นเป็น 83 ปี ณ พ.ศ. 2593 ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 17.54 เหลือ ร้อยละ 13.57 
และวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.13 เป็นร้อยละ 30.18 ในอีก  20 
ปีข้างหน้า ซึ่งบ่งบอกว่าโครงสร้างประชากรไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานท า
ให้อาจจะขาดแคลนแรงงาน จึงต้องมีการพัฒนาแรงงานให้มีผลิตภาพสูงขึ้นเพ่ือทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป 
และภาคการผลิตและบริการอาจต้องน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือทดแทนแรงงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ด้วย นอกจากนี้สังคมผู้สูงอายุยังเพ่ิมภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐในการบริการสุขภาพแก่ประชากรอีก
ด้วย กระแสของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่สังคมพหุ
วัฒนธรรมท าให้เกิด รูปแบบการด าเนินชีวิต การท างานและความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความ
ซับซ้อนของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา  
 
   2) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
  การปฏิวัติ อุตสาหกรรมโลกไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในประเทศในภาคส่วนที่พร้อมจะเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ โดยน าระบบอุตสาหกรรมที่เป็นออโตเมชั่น (Automation) 
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มาใช้ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการน าระบบออโตเมชั่นมาให้งาน แต่เป็นเพียงการ
น ามาใช้เฉพาะส่วน ไม่ใช่ทั้งระบบ และยังไม่มีศักยภาพสูงพอที่จะผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง 
  นโยบายภาครัฐ (ประเทศไทย 4.0) และการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
ทางด้านการสื่อสาร การแชร์ข้อมูล สังคมโซเชียลมีเดีย การสื่อสารข้อมูลประเภทอีเมล์ การซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยที่อัตราการเติบโตและความ
หลากหลายของข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้แนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีด้าน Cloud Computing เข้ามา
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวโน้มของตลาดโลกที่มีผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรม
ไอทีไทยโดยตรงต่อตลาดการซื้อขายสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tradition IT) ด้าน IT Infrastructure 
จะลดลงไปเรื่อยๆ และตลาด Public Cloud จะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ที่เป็น SaaS (Software as a Services) มากขึ้น แม้แต่หน่วยงานภาคการเงินการธนาคารหลาย
แห่งมีการใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศอย่าง Salesforce, Google Apps และ Microsoft Office 365 
  ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยควรขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับบริษัทที่เป็นผู้น าในการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีในด้านต่างๆ และรับการสนับสนุนในด้าน
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นจากอุตสาหกรรมที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงดังที่ถูกกล่าวถึงข้างต้น เพ่ือยกระดับให้เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ ต่อยอดและประยุกต์ใช้ระบบงานขั้นสูง และมีทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นที่นิยมและต้องการต่อตลาดแรงงานในปัจจุบัน มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นการจัดท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) การใช้
เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) หรือการประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะ (BI : Business 
Intelligent) ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกลหลักในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยต่อไป 
   3) ด้านเศรษฐกิจ  
  เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวต่ าและผันผวนเป็นข้อจ ากัดของ
การส่งออกสินค้า ที่ผ่านมาประเทศไทยขาดการลงทุนที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการยกระดับศักยภาพ
เศรษฐกิจเป็นเวลานาน นอกจากนี้อุปสงค์ในประเทศน้อยกว่าขีดความสามารถในการผลิตท าให้ยังต้องพ่ึงการ
ส่งออก ในขณะที่ผลิตภาพปัจจัยการผลิต (TFP) ขยายตัวน่าพอใจแต่ยังต้องใช้เวลาในการสั่งสมเทคโนโลยี 
และก าลังแรงงานเริ่มลดลงในขณะที่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานล่าช้า และมีความล่าช้า ในการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ การเป็นเจ้าของตราสินค้า การต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ ปัจจุบันธนาคารโลกจัด
กลุ่มประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-สูง ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 - 4.3 ท าให้มีความเสี่ยงที่จะอยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางอย่าง
ถาวร เนื่องจากโครงสร้างประชากรปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 ประเทศไทยจึงต้องเพ่ิมมูลค่าของธุรกิจภาคบริการ การลงทุนวิจัยและพัฒนา และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และการกระจายการถือ
ครองทรัพย์สินสูงขึ้น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสามารถท าได้ด้วยการลงทุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วและอุตสาหกรรมกระแสใหม่รวมถึ งอุตสาหกรรมดิจิทัล และพัฒนาขีด
ความสามารถของธุรกิจในประเทศท้ังภาคเกษตร การผลิตและการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ นอกจากนี้ประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวและฉกฉวย
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โอกาสในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่มี
นัยส าคัญต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและก าลังคนจากประเทศไทยไปสู่โลก 
   4) ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and Nature) 
  ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในขณะที่จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น ขนาดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในประเทศเสื่อมโทรมรุนแรงขึ้น ได้แก่ ของเสียอันตรายเพ่ิมขึ้น โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ท าให้เกิดปัญหาซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าจัดหรือน ามารีไซเคิลแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้
สารพิษรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เกิดสารพิษตกค้างและสะสม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
 ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง ส่วนขยะอุตสาหกรรมมีปริมาณเพ่ิมเช่นกัน เนื่องจากมีสถานที่ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่ทั่วถึงและ
เพียงพอ และมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเกิดจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย ซึ่งยังไม่สามารถก าจัดอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด  
 นอกจากนี้ ปัญหาการบุกรุกป่าไม้มากขึ้น และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตอนุรักษ์ ท าให้ปัญหาหมอก
ควันไฟป่ามีความรุนแรง สถานการณ์น้ าและภัยแล้งซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ขาดป่าไม้ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นและเกิดบ่อยครั้ง 
ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย 
  เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายด้านระบบ
พลังงานของประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  คือ เรื่องของการน าระบบดิจิตอลหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในระบบพลังงาน ได้แก่ ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะเป็นการปฏิวัติรูปแบบการ
ขนส่งและการใช้พลังงานในภาคขนส่งจากการใช้น้ ามันเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้า ระบบสมาร์ทกริด (Smart 
Grid) และนโยบายสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ซึ่งเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน
อย่างเต็มรูปแบบ และขับเคลื่อนงานวิจัยโดยเฉพาะด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   5) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
  หลักบริหารจัดการที่ดี ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนมีความเข้มข้นมากขึ้น ความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดินท าให้จ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้การเมืองไทยยังมีความไม่แน่นอนผันผวน นโยบายของรัฐ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง นอกจากนี้การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในภาคใต้อาจจะลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ 
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและอาจมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย
ออกมาบังคับใช้ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
2.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2574) ได้ด าเนินการวางรากฐานมาจากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 
 2.2.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วรัชกาล ที่  9 
ที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย มานานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
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เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ 
ที่สัมพันธ์กันและครอบคลุมมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในสังคมโดยเฉพาะคนในชาติ โดยเฉพาะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความรู้ อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการน าการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี  
 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
 “ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีของปัจจัยต่าง ๆ ส าหรับการท างานแต่ละประเภทแต่ละ
เวลา ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่
ในระดับพอประมาณ  
 “ความมีเหตุผล” หมายถึง ปัจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  
 “ภูมิคุ้มกัน” หมายถึง รากแก้วด้านระเบียบวินัย เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้  
 “ความรู้” ประกอบด้วย ความรู้ขั้นสูง จินตามยปัญญา หรือภาวะนามยปัญญา ไม่ใช่แค่จ าได้ท่องได้ 
(สุตตยปัญญา) ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้น
มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
 “คุณธรรม” ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค 
พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขตข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ ไปก่อน  
ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวการณ์
เสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้าง
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  โดยประยุกต์ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นจะต้อง
จ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 
 
 2.2.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 การก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว พร้อมกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ส าหรับการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย
ทุกภาคส่วน น าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ในอนาคต 

 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ STEM: Science, Technology, engineering, mathematics, เป็น
พ้ืนฐานในการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technoprenuer) ที่ เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ตามกรอบการพัฒนาในระยะ 20 ปี ดังต่อไปนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 นอกจากนี้ในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดย
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์อื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1 ระบบปฏิบัติของมนุษย์เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
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จากภาพที่ 2-1 เป็นระบบปฏิบัติของมนุษย์ที่ถูกต้องให้เกิดความปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งทางกาย
และทางจิตทุกขั้นตอนของชีวิตทั้งตนเองและผู้อ่ืน หรือเรียกว่า การพัฒนาทางจิตวิญญาณ ให้มนุษย์ผู้ที่มี
ความเข้าใจดีแล้วมีความปลอดภัยจากการถูกปรุงแต่ง หากฝึกปฏิบัติตามระบบดังกล่าวได้ดีบุคคลนั้นก็จะไม่มี
ความโลภ ความโกรธและความหลง มนุษย์จึงเป็นผู้มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งท าหน้าที่ได้
ถูกต้องท างานมีผลงานเพ่ือเพ่ือนเกิดแก่เจ็บตาย เป็นผู้มีจิตสาธารณะ หากฝึกให้มีในตัวในใจแล้วชีวิต 
จะด าเนินไปในแนวทางความปลอดภัยจากความทุกข์สอดคล้องกฎธรรมชาติ ที่ว่า “เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้
จึงเกิดข้ึน”  

เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วจะเป็นผู้เห็นทุกข์ก่อนที่จะเป็นทุกข์ จึงรู้ทันการไม่เป็นผู้ถูกปรุงแต่ง ชีวิตก็
ปลอดภัยจากทุกข์ เป็นระบบการพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้สูงสุด “ปัญญา” ท าให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจได้ว่า 
“ชีวิตนั้นธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาเอง ไม่นานธรรมชาติก็จะน ากลับไปและไม่มีบุคคลนั้นอีกเลย” ระยะเวลา 
ทีด่ ารงชีวิตนับว่าสั้นหากอายุ 100 ปี นับเป็นวันจะได้ 36,500 วัน เป็นช่วงเวลาสั้น จึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนให้
ดีมีปัญญา มีชีวิตที่ปลอดภัย (จากความทุกข์) ทุกขั้นตอนของชีวิต โดยการด ารงชีวิตได้ดีเข้าใจธรรมชาติ  
เป็นผู้มีจิตสะอาด ตั้งมั่น ว่องไวในการท างาน ผลิตผลงานที่ดีมีประโยชน์ พัฒนาตนสร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อ่ืนตลอดระยะเวลาในการด ารงชีวิตจึงจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

เครื่องมือที่ช่วยท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด คือ อริยสัจ มนุษย์จะมีความสามารถสูงทั้งการคิด 
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและปลอดภัยจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ (ความทุกข์) จึงมีความ 
สามารถสูงในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตใจสูง เข้าใจความไม่คงอยู่
ไม่ถาวรเน้นในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ผู้อ่ืน การท าหน้าที่หรือการท างานจึงเป็นไปตามธรรมชาติ  
หากพัฒนาได้อย่างเหมาะสมแล้วจะท าให้มีทักษะการเรียนรู้เป็นระบบ สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนา 
ในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 3Rs8Cs เป็นระบบการพัฒนามนุษย์ตั้งแต่เด็กเข้าสู่วัยรุ่น วัยท างาน และวัยหยุด
พักจากการท างาน เป็นการพัฒนาทุกช่วงวัยให้คนไทยมีความรู้ความสามารถสูง ประกอบอาชีพจากการ
พัฒนาด้วยตนเอง มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมหรือเป็นผู้ประกอบการ เป็นสังคมแห่งการสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทันสมัย ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับพัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ภาพที่ 2-2 ระบบปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิตใจที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากการคิดเชิงลบ 
 
ภาพที่ 2-2 เป็นระบบปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาจิตใจที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากการคิดเชิงลบ (ถูกปรุง

แต่ง) ตามกฎธรรมชาติหรือกฎวิทยาศาสตร์ จากภาพจึงเป็นระบบปฏิบัติที่ถูกต้องต่อการมีชีวิตที่พัฒนาตาม
ช่วงวัย มีองค์ประกอบ 4 ส่วน (2 คู่) ประกอบด้วย 

1) มันคืออะไร และ มีสาเหตุมาจากอะไร  
2) เพ่ืออะไรหรือส าเร็จอย่างไร และ ความส าเร็จนั้นต้องด าเนินการโดยวิธีใด 
 
ทั้ง 4 ส่วน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนามนุษย์ เป็นความจริงตามหลักอริยสัจ โดยเฉพาะ

วิธีการจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยใช้เครื่องมือทีส่ าคัญครบ 8 องค์ประกอบ ก็จะเป็นชีวิตที่มี
ค่าหรือมีคุณค่าอย่างยิ่ง ที่ประกบด้วย  

1) ความรู้หรือปัญญา (สัมมาทิฐิ) แบ่งออกได้ 3 ระดับ ได้แก่ 
ก) ความรู้ในขั้นจ าได้ ท่องได้ (Knowledge) ความรู้ระดับนี้น าไปใช้ไม่สามารถท าให้ส าเร็จ

ผลตามเป้าหมาย  
ข) ความเข้าใจในสิ่งที่รู้ (Understanding or Reasoning) เป็นการทบทวนสิ่งที่รู้อย่างเป็น

ระบบ กระทั่งมีความเข้าใจน าไปใช้และพัฒนาได้ตามเป้าหมาย มีประโยชน์มากขึ้นทั้ง
ตนเองและส่วนรวม  

ค) ความรู้สูงสุด (Intuitive wisdom) ความรู้สูงถึงขั้นไม่มีการยึดมั่นถือมั่นว่าตนและของ
ตน เข้าในความไม่มีตัวตน เข้าใจความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงความน่าระอาของสรรพสิ่ง 
เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตนเองและผู้อ่ืน  

2) การก าหนดเป้าหมาย (สัมมาสังกัปปะ) ในการงาน ที่เหมาะสมต้องตั้งเป้าหมายด้วยความรู้ขั้น
สูงสุด (Wisdom)  แต่ต้องมีการฝึกทักษะความรู้ขั้นสูงสุดทุกขั้นตอนของชีวิตและสามารถฝึกฝนให้เกิดความรู้
นี้ไม่มีสิ้นสุดท าได้ตลอดชีวิต 

3) การพูด เป็นการพูดตามความรู้ (สัมมาวาจา) ความรู้แต่ละระดับที่น ามาใช้ในการพูดจึงแตกต่าง
กันมาก หากเป็นการพูดด้วยความรู้ในขั้นจ าได้ท่องได้โอกาสจะใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก และโอกาสที่ผู้พูดจะ
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พูดนั้นได้รับการปรุงแต่งเสียก่อน ดังนั้น สัมมาวาจา จึงมีการสรุปไว้อย่างชัดเจน คือ เป็นการพูดที่ 
มีความพร้อมทั้ง 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ก) ความจริง 
ข) น่าฟัง 
ค) มีประโยชน์ 
ง) เวลาเหมาะสมหรือเหมาะสมต่อสถานการณ ์

ทักษะการพูดพัฒนาได้ การพูดนั้นหากมีครบทั้ง 4 ส่วน ในการพูดแต่ละครั้งจึงเป็นการพูดที่สมบูรณ์
สูงสุดตามความรู้สูง (Wisdom)  เรียกว่า สัมมาวาจา อย่างไรก็ตาม ความช านาญในการพูดจะขึ้นกับการฝึก
ให้มีทักษะการพูดที่ถูกต้องมากขึ้นต้องมีการพัฒนาจากประสบการณ์ เนื่องจากว่าบางครั้ง ความจริงกับน่าฟัง 
มีประโยชน์และพูดในเวลาที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะ ใช้ความรู้สูงและเป็นศิลปะในการพูด จึงจะท า
ให้ทั้ง 4 ส่วนเกิดข้ึนพร้อมกัน  

4) การกระท าทางกายถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ) ทุกที่ทุกเวลาในการกระท าทางกาย ปลอดภัยได้ก็ต้อง
อาศัยความรู้สูง (Wisdom)  รวมถึงการบริหารกายด้วยได้อย่างถูกต้องร่างกายก็ปลอดภัย 

5) การด ารงชีวิตถูกต้อง (สัมมาอาชีวะ) การด ารงชีวิตตามความรู้สูงสุด (Wisdom) ได้ถูกต้องทุก
ขั้นตอนหรือทุกเวลาของชีวิต เช่น การคิด การรับประทานอาหารและการบริหารกาย การผ่อนคลาย  
การพัฒนาชีวิตตามความรู้จึงจะมีความปลอดภัยจากการปรุงแต่งได้ดี 

จากข้อ 3 ถึง 5 นั้น เป็น ศีล ศิลปะในการพูด การท างานและการด ารงชีวิต รวมกันแล้วจึงจะปรากฏ
ออกมาเป็น การพูดดีจากความคิดดีและกระท าสิ่งทีด่ี เป็นต้น 

6) ความพยายามหรือความเพียรถูกต้อง (สัมมาวายามะ) การปฏิบัติ ทั้งการพูด การกระท าทางกาย
และการด ารงชีวิต ถูกต้องตามความรู้บุคคลที่พยายามฝึกทักษะเหล่านั้นอย่างมีระเบียบและมีวินัยด้วยความรู้
ที่สูงขึ้นๆ ตามช่วงวัย ความเพียรนั้นจะส่งผลให้ประสบผลส าเร็จได้เร็วโดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 

7) การมีสติระลึกน าความรู้สูงมาใช้ทันเวลาทันเหตุการณ์ (สัมมาสติ) เพ่ือให้ทั้งร่างกายและจิตใจ
ปลอดภัยจากมารภายในและมารภายนอกมาปรุงแต่ง ซึ่งหากป้องกันได้ดีแล้วความปลอดภัยของกาย 
และจิตใจก็สูงขึ้นทุกขั้นตอนของชีวิต 

8) จิตใจสะอาดตั้งมั่นรวมก าลังและว่องไว (สัมมาสมาธิ) มีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ทั้งการพูด การกระท าทางกายและการด ารงชีวิตทุกๆ ขั้นตอนได้ถูกต้องทันเวลาเป็นผู้มีความสุขสนุกในการ
ท างาน (กัมมนียะ) เกิดความปลอดภัยด้วยความมีสมาธิมีระบบบริหารจัดการทั้ง 7 องค์ประกอบ ตามที่กล่าว
มาได้อย่างถูกต้องทันเวลาและปลอดภัยทุกช่วงวัย 

อย่างไรก็ตาม ในทางวิทยาศาสตร์ 8 ข้อที่กล่าวมา เรียกว่า ไตรสิกขา ประกอบด้วย ปัญญา ศีล และ 
สมาธิ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

1) ปัญญา มี 2 องค์ประกอบ คือ สัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ 
2) ศีล มี 3 องค์ประกอบ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 
3) สมาธิ มี 3 องค์ประกอบ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 
ดังนั้น ไตรสิกขามี 3 ส่วน แต่ละส่วนรวมกันเป็น 8 เรียกว่า อริยมรรคมี 8 องค์ เป็นองค์ประกอบที่

ส าคัญเพ่ือการปฏิบัติที่เป็นระบบ เป็นระบบดีที่สุดในการพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม พัฒนาโลกให้เกิดความ
ปลอดภัย ความสามัคคีและน าไปสู่การพัฒนาเพื่อสันติภาพของปวงชน 
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ภาพที่ 2-3 ระบบพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัยให้ปลอดภัยและสมบูรณ์สูงสุด 
 

จากภาพที่ 2-3 แสดงระบบปฏิบัติแต่ละช่วงวัยในการพัฒนามนุษย์ให้ระเบียบวินัยเป็นรากฐานการ
ด ารงชีวิต ตามหลักมนูธรรมศาสตร์ มนุษย์มี 4 ช่วงชีวิต ที่ส าคัญมาก ประกอบด้วย 

พรหมจารีย์ เป็นค าสมาสมาจาก พรหม แปลว่าประเสริฐ จารียะ แปลว่า ความประพฤติทั้งทางกาย
และทางจิตใจ รวมแล้ว แปลว่า การประพฤติที่ประเสริฐ หมายถึง วัยแห่งการเรียนรู้เติมเต็มความรู้ ฝึกให้มี
ระเบียบ วินัยในตนเองสูงเป็นรากแก้วส าหรับใช้ชีวิตใช้ช่วงวัยถัดไป  

คฤหัสถ์ หมายถึง วัยครองเรือน หมายถึง มีรากแก้วที่ดี วัยในการครองคนครองงานครองใจบุพการี 
มีความปลอดภัยและมีก้าวหน้าอย่างถูกต้อง ทดลองตนเองพัฒนาตนเอง สร้างชีวิตตามความสามารถ 
ด้านวิชาชีพพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง มีลูก หลาน ที่ผ่านการอบรมให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีประโยชน์  
การส่งเสริมการพัฒนาสังคมหรือพัฒนาประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์เป็นระบบ เป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวิจัย (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) 
มหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตนเองตลอดชีวิต หากเป็นการเรียน 
การสอนในมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างระบบศิษย์เก่า เชื่อมโยงระบบศิษย์เก่ารุ่นสู่รุ่น ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ศิษย์เก่าผู้มีความสามารถและประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม  
ส าหรับการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

วานปรัสถ์ หมายถึง หลังจากสร้างครอบครัว ชื่อเสียง เกียรติยศเต็มที่แล้วก็เข้าสู่ช่วงวัยของการละ
ตัวตนออกจากวัตถุนิยม เป็นการด ารงชีวิตอยู่ในที่สงบเพ่ือพัฒนาวิญญาณนิยม พัฒนาจิตใจขั้นสูง ลดด้านวัตถุ
นิยมแต่มุ่งเน้นการพัฒนาวิญญาณนิยม มีลักษณะการด ารงชีวิตอย่างสงบเหมือนการอยู่ในป่าคนเดียว  
เป็นช่วงวัยที่เข้าถึงกฎธรรมชาติสูง ตั้งเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตเข้าถึง ชีวิตนี้ธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาขั้นสูงสุด 

สันยาสี หมายถึง การออกจากความสงบมาสู่สังคมโดยมีจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยพลังการเป็นผู้ให้
ประโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลังไม่หวังพ่ึงก าไรหรือวัตถุนิยมอีกแล้ว  แต่มีชีวิตเพ่ือพัฒนาคนรุ่นหลัง เหมือน 
ผู้ส่องน าทาง โดยการให้แสงสว่างเปิดทางให้คนรุ่นหลังเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย 
สันยาสีจึงเป็นวัยแห่งการเป็นผู้ให้ เปรียบเสมือนการมีตะเกียงในตัวเป็นผู้ให้แสงสว่างส่องทางทุกคนปลอดภัย
ในการใช้ชีวิต 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

19 
 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลั งประสบอยู่  
ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ภายใต้กรอบหลักเพ่ือการพัฒนาประเทศด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้
โดยยึดที่ “ทรัพยากรบุคคลให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์” อย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ส าคัญให้ยึดหลักความสมดุลและยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายรวมเพ่ือการพัฒนา 6 ประเด็น ได้แก่  
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ ์ 
2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย   
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี

ส่วนร่วมจากประชาชน 
 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ 
“พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์” มีแนวทางที่ส าคัญประกอบด้วย 

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์   

2) พัฒนา “ศักยภาพคน” ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า “มีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ” 

3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ 
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7) ผลักดันให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้   
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

20  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-4 การพัฒนามนุษย์ให้ประสบผลส าเร็จด้านวิชาชีพการด างชีวิตที่เข้มแข็งและปลอดภัย 

 
จากภาพที่ 2-4 แสดงแนวทางแห่งผลส าเร็จในการพัฒนามนุษย์ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หากประสบผลส าเร็จ มนุษย์ ซึ่งแปลว่า ผู้มีจิตใจสูงจากการพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยการปฏิบัตินั้น จะมีทั้งทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องขณะเดียวกันก็เป็น 
ผู้มีทักษะการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์มีจิตใจสูง ยิ่งอายุเหลือน้อยลงๆ อวิชชาในจิตใจก็น้อยลงๆ และหมดไปใน
ที่สุด แต่ความสามารถในการท าหน้าที่ในการท างานสูงขึ้นจึงเป็นผู้ที่เย็นใจในการใช้ชีวิตหรือการมีชีวิต 
อย่างจิตใจสมบูรณ์เข้มแข็งแม้จะประสบกับปัญหาหนักๆ หรือแก้ไขยากก็ตาม ดังนั้น หากพัฒนาได้แล้ว 
จึงเป็นผู้มีจิตวิญญาณที่ดีมีประโยชน์ บุคคลนั้นเกิดความมีปัญญาอย่างแท้จริงในตัวในจิตใจ อย่างไรก็ตาม
เพ่ือให้การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสอดคล้องแผนพัฒนาฯ 12 แนวทางการพัฒนามนุษย์ที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  

 
๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

๒) “พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า” อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม  เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการในการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ  
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๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
อาท ิปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับสถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมการศึกษา การท างานจนถึงผู้
สูงวัย อาท ิผลักดันให้มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

๗) ผลักดันให้สถาบันมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัว
บุคลากร และเป็นสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

 
“แสดงผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” มีระเบียบวินัย  

มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัว
ได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม “มีสุขภาพกายและใจที่ดี  
มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย”  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวางรากฐานให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข “โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวเข้มแข็ง ตลอดจน 
เป็นผู้ที่เก่งด้านการท างานที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต”  

ส าหรับการจัดการการศึกษาตามแผนยุทศาสตร์ 15 ปี มทร.พระนคร มุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ตามช่วงวัย
ให้เข้าสู่ระบบพัฒนาศักยภาพคนทั้งด้านวิชาการความรู้วิชาชีพและทักษะปฏิบัติ ให้เป็นสถาบันแห่ง 
การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางสอดคล้องตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเข้มแข็ง สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนา
ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง  

การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วสังคมจะอุดมด้วย
ทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป 
 2.2.4 นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครแบ่งออกเป็นนโยบายทั่วไป นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และ
นโยบายเฉพาะ โดยมีจุดเน้นของนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) การแปลงกระแสพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ (2) การปฏิรูปการศึกษา 
(3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (4) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (5) การยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร (6) การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา (7) การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ (8) การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา (9) การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (10) การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (11) การผลิตนักศึกษาตามความถนัด
และความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน (12) การก าหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น (13) การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
(14) การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้” (15) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (16) “การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าใช้ความรู้สึกตามกระแสสังคม”  
(17) การลดภาระงาน/กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน (18) การประเมินเพ่ือ  
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน (19) การส่งเสริมด้านสวัสดิการและ  
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สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (20) การขับเคลื่อนโครงการอบรม/สัมมนา ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (21) การน า ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (22) การ
อ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 
 2.2.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมี
เสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศท่ีมีวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคม
ดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการเห็น
ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง “เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้
ก าหนดกรอบการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ 5 ประการ ได้แก่ (1) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม “เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน” (2) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (3) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ “เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) พัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ และ (5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2555 - 2564) ประกอบด้วย (1) การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและ
บริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) การเสริมสร้างความมั่นคงด้ านพลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (4) การพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (5) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
 2.2.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่  9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาบนพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” 
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 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์การวิจัย ได้แก่ (1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และ
ภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน (3) ส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย “องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ (4) เร่งรัด
พัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 
(5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (6) เพ่ิม
จ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และ (7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
 2.2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุก
คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21” โดยมียุทธศาสตร์  6 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
 2) “การผลิตและพัฒนาก าลังคน” การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 3) “การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย” และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5) “การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 แผนการศึกษาชาติมุ่งหมายให้เกิดผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (3Rs8Cs) ได้แก่  

การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic)  
มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion)  

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



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

24  
 

 2.2.8 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาฯ คือ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี

คุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ “สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย”  โดยใช้กลไก ธรรมาภิ
บาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบโดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ได้แก ่

 ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร :  จ านวนเด็กและเยาวชนลดลง และมีผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษา การสร้างความรู้ และการสร้างมูลค่าเพ่ิม  ต้องเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการท างานหลังวัยเกษียณ การเปลี่ยนงาน และการประกอบการใหม่ๆ  

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม :  จะต้องสร้างบุคลากรและความรู้เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้
เพ่ิมข้ึน สนับสนุนการวิจัยทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ า ป่าไม้ และ
ระบบนิเวศ พัฒนาแรงงานในตลาดแรงงานและผลิตก าลังคนทางด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ต้องท างาน
ร่วมกับภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  

 การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต :  ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้ประชาชน ช่วยสร้างคนและสร้าง
ความรู้เพ่ือเน้นการเพ่ิมผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 “เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต” : จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรในรูปแบบของ “ทักษะชีวิต  
ทักษะทางสังคม  จัดให้มีระบบวัดผลงาน (KPI) ของอาจารย์ด้านการดูแลนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม
นอกหลักสูตรและจริยธรรม”  “เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือให้มีการพัฒนาทางด้านการสื่อความ การตัดสินใจ 
การน าการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม” ให้บริการแนะแนวอาชีพและการมีงานท าแก่
นักศึกษาและบัณฑิต จัดการเรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม และติดตามผล การ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและตัวบัณฑิต 

 เศรษฐกิจพอเพียง : ควรจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเนื้อหาวิชา 
หรือเปิดสอนเป็นรายวิชาหรือเปิดสอนในลักษณะเป็นสาขาวิชา สร้างความรู้ใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

ในส่วนของทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาฯ ที่มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงนั้น ได้แก่ 
 รอยต่อกับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการอาชีวศึกษา :  นักเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นตัวป้อนอุดมศึกษา

มีคุณภาพต่ าลง ค่านิยมในเรื่องปริญญาโทท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นล าดับ อุดมศึกษาต้องท างานกับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเชิงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการพัฒนาครู  รวมทั้งสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้การศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในระดับมัธยมศึกษามีความเข้มข้นและสัมฤทธิผล และจัดหลักสูตร
เฉพาะส าหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งคณิตศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา ควรมี
นโยบายเปิดให้ผู้จบอาชีวศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องเงื่อนไข
เวลาที่ไม่บีบรัดและการสะสมหน่วยกิต รวมทั้งร่วมกับอาชีวศึกษาและภาคการผลิตจริงยกระดับความรู้ สมรรถนะ 
ทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพรองรับการเปลี่ยนงานและเปลี่ยนอาชีพผู้ท างานในภาคการผลิตจริง  

 การแก้ปัญหาอุดมศึกษา : ปัญหาหลักของอุดมศึกษาคือ การไร้ทิศทาง ความซ้ าซ้อน การขาดคุณภาพ 
การขาดประสิทธิภาพ อุดมศึกษาควรลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  

 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา: “อุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญในเรื่องธรรมาภิบาลตั้งแต่
ระดับสภามหาวิทยาลัยจนถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ” ควรจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม/
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ศึกษาดูงาน สร้างเครือข่าย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนับสนุน การวิจัยองค์กรและนวัตกรรม การ
บริหารนโยบายและการจัดการ ควรผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ 
ตั้งแต่ การบริหารระดับสูง  คือ  มหาวิทยาลัยลงไปถึงคณะ ภาควิชา/สาขา รวมทั้ง การฝึกอบรมผู้พัฒนา
หลักสูตรและผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  

 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : “อุดมศึกษาต้องตั้งเป้าที่จะพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ  เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบการประเมิน ผลงานวิจัย การ
จัดสรรทรัพยากรวิจัย จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ ควรท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาคชุมชน
และต่างประเทศ”  

 การเงินอุดมศึกษา : การลงทุนผ่านระบบงบประมาณยังไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา “ควรมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในรูปแบบใหม่คือ Supply-side financing  
ที่ให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศและ Performance-based  ต้อง
เตรียมความพร้อมส าหรับนโยบาย Financial Autonomy  ในการบริหารเงินอุดมศึกษา”  

 การพัฒนาบุคลากร : ควรพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา “โดยค านึงถึงด้านวิชาการ ความ
เป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สมรรถนะทางวิชาชีพ
ที่เก่ียวขอ้ง มิติด้านช่วงวัยต่างๆ ของการพัฒนาและการศึกษา ตั้งแต่การบ่มเพาะในช่วงต้นการท างาน ช่วงการ
ท างานจริง ช่วงเป็นผู้มีความรู้สูง และประสบการณ์ ควรเน้นการพัฒนาจากการท างานจริงกับภาคการผลิตและ
ภาคสังคมอย่างแทจ้ริง” 

 เครือข่ายอุดมศึกษา : อุดมศึกษาควรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน สร้างความ
เข้มแข็งและความพร้อมในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม จรรโลง
เสรีภาพและประชาธิปไตย “ตลอดจนการสร้างแบบอย่างที่ดีและแรงบันดาลใจในความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้แก่เยาวชน”   

 โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ : อุดมศึกษาควรพัฒนาและใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ  “พัฒนาโครงสร้างทาง
กายภาพเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางปัญญาของ
ผู้เรียน โดยเน้นความร่มรื่นของภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาและอาจารย์/
เจ้าหน้าที่ แหล่งสันทนาการต่างๆ ท่ีครอบคลุมกีฬา ดนตรี ศิลปะ” นอกจากโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 

 
 2.2.9 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เพ่ือให้แผนฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที่ก าหนดใน
วิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” เพ่ือให้ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
จะมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการ
ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนฐาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับ ถนน  ไฟฟ้า น้ าประปา ที่
สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดย
ผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้น
การสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อ
การขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้างประเทศไทยที่
ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน
พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
และสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐ ใน
รูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้นที่และภาษา น าไปสู่การ
หลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอ
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากลเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะให้ความส าคัญกับชุดกฎหมาย 
กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ และมี
มาตรฐานด้านข้อมูลที่เป็นสากล คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม ท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 
2.3 ข้อมูลพืน้ฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2.3.1  ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เกิด
จากการยกฐานะของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมกันเป็น 
“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  
 
 

ปี 2443 ปี 2476   ปี 2481 ปี 2491 ปี 2501  ปี 2518 ปี 2531 ปี 2548 ปี 2559 
 
 
 
 

 
 วิทยาเขต     วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาลัยเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครบรอบ 11 ปี 

 พณิชยการพระนคร  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  โชติเวช   เทเวศร ์  พระนครเหนือ   และอาชีวศึกษา ราชมงคล ราชมงคลพระนคร   ราชมงคลพระนคร 
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ซ่ึงปัจจุบันกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีจ านวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทุกภาค
ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ดินรวม 52 
ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ประกอบด้วย 4 ศูนย ์ดังนี้ 
 
  ศูนยเ์ทเวศร์  มีที่ดิน  9 ไร่  68 ตารางวา 
  ที่ตั้ง เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
  ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส านักงานอธิการบดี 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ศูนยโ์ชติเวช  มีที่ดิน  3 ไร่   3 งาน 94 ตารางวา 
  ที่ตั้ง เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
  ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
  ศูนยพ์ณิชยการพระนคร มีที่ดิน 19 ไร่  1 งาน 77 ตารางวา 
  ที่ตั้ง เลขที่ 88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300  
  ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ 
  ที่ตั้ง เลขที่ 517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 
  ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
  ศูนยพ์ระนครเหนือ มีที่ดิน 20 ไร่ 99 ตารางวา   
  ที่ตั้ง เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800   
  ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2.3.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
เพ่ือเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับประเทศ เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือ
ส่งเสริมระบบการพัฒนามนุษย์อย่างสมบูรณ์ตลอดชีวิต ด้วยการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ จึงมี
การก าหนดโครงสร้างการบริหารให้เกิดระบบเน้นทุกคนมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพ 
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2.3.3 รายงานสถานะภาพมหาวิทยาลัยในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
  งบประมาณ 
  งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน  หน่วยงานสามารถน างบประมาณมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามแผนงานที่ก าหนด ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณให้สามารถน า
งบประมาณที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูงสุด โดยผลการด าเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีดังนี ้
งบประมาณรายจ่าย 
  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยฯ มีแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ตามภาพที่  2-4 และ 2-5 พบว่าแผนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการเบิกจ่ายงบสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.43 จากแผนที่ตั้งไว้และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ า คิดเป็นร้อยละ 82.41  
 
 

 
 
 

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 

ภาพที่ 2-5 แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 

 
 

 

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 
 

ภาพที่ 2-6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
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  เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ ายกับเป้าหมายเป้าหมายรัฐบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
มากกว่าร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้โดยเป้าหมายกรมบัญชีกลาง ดังภาพที่ 2-6 
 

 
 
 

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 
 

ภาพที่ 2-7 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 

งบประมาณเงินรายได้ 
  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 มหาวิทยาลัยฯ มีแผน-ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงิน
รายได้ ตามภาพที่ 2-7 และ 2-8 ซึ่งพบว่า แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้มีแนวโน้มเพ่ิมสูง แต่ผลการ
เบิกจากมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สูงที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 70.30 จากแผนที่ตั้งไว้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ต่ าท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.89 จากแผนที่ตั้งไว้ 
 

 
 

 

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 

ภาพที่ 2-8 แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
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ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 

ภาพที่ 2-9 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 

  หลักสูตรที่เปิดสอน 
  มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 โดยมีการเปิดหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะเป็น
บัณฑิตมีผลการเรียนครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะ ทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีมีคุณธรรม 
 

 

ที่มา : รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2559 
 

ภาพที่ 2-10 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555-2559 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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 จากภาพที่ 2-10 พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 ภาพรวมหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย 
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการปิดหลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขัน ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
หลักสูตรที่ไม่เป็นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 
 เมื่อพิจารณาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เมื่อปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 
3 มีโอกาสได้รับการฝึกปฏิบัติงานให้มีความช านาญ อีกทั้งเป็นตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่จะมี
ความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจต่อไป  
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ได้งดรับนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก ได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2557 เพ่ือรองรับกับความ
ต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 

 
 

ที่มา : รายงานสถติิการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559 
 

ภาพที่ 2-11 สัดส่วนของหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 
 จากภาพที่  2-11 เมื่ อพิ จารณาหลักสู ตรที่ เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2559 มี จ านวนทั้ งหมด  
60 หลักสูตร โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 47 หลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(ต่อเนื่อง) ส่วนสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มีจ านวน 8 สาขาวิชา เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

 ข้อมูลบุคลากร 
  จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง  ปีการศึกษา 2555 - 2559 มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดย
อัตราการเพ่ิมขึ้นของบุคลากรแปรผันตรงกับปีการศึกษา ดังภาพที่ 2-8 
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ภาพที่ 2-12 จ านวนบุคลากรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555 – 2559 

 
 เมื่อจ าแนกตามสายงาน พบว่า สายสนับสนุนมีบุคลากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
ส่วนสายวิชาการ ปีการศึกษา 2557 บุคลากรสายวิชาการที่มีจ านวนมากที่สุดในระยะ 5 ปี คือ 550 คน 
รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2558 - 2559 มีจ านวน 549 คน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2-13 จ านวนและสัดส่วนบุคลากร ปีการศึกษา 2555-2559 จ าแนกตามสายงาน 
  

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จ านวนทั้งสิ้น 
1,250 คน 

- จ าแน กตามสายงาน  พบ ว่ า  บุ คล ากรสายสนั บ สนุ น  มี จ าน วนมากกว่ าส ายวิ ช าการ  
โดยบุคลากรสายสนับสนุน มีจ านวน 701 คน (ร้อยละ 56.08) ส่วนสายวิชาการ มีจ านวน 549 คน 
(ร้อยละ 43.92)  

สายงาน / ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 
 สายสนับสนุน 638 651 683 700 701 
 สายวิชาการ 521 546 550 549 549 

รวม 1,159 1,197 1,233 1,249 1,250 
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ภาพที่ 2-14 จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสายงาน  

 

 - จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 476 คน (ร้อยละ 
38.08) รองลงมาคือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 419 คน (ร้อยละ 33.52) ลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 264 คน (ร้อยละ 21.12) ลูกจ้างประจ า จ านวน 56 คน (ร้อยละ 4.48) และพนักงานราชการ จ านวน 35 
คน (ร้อยละ 2.80)  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 2-15 จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 
  - จ าแนกระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 514 คน (ร้อยละ 
41.12) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 513 คน (ร้อยละ 41.04) ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 122 
คน (ร้อยละ 9.76) และระดับปริญญาเอก จ านวน 101 (ร้อยละ 8.08) ตามล าดับ  
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รองศาสตราจารย์  
7 คน  1.28 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  147 คน  
26.78 

อาจารย์  395 คน  
71.95  

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี 000 แสดงระดบัการศกึษาของบุคลากร ปีการศึกษา2559    
 

ภาพที่ 2-16   จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

   - จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการในปี 2559 มีจ านวนทั้งหมด 549 คน จ าแนก
ตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 395 คน (ร้อยละ 71.95) 
รองลงมา คือ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 147 คน (ร้อยละ 26.78) และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 
7 คน (ร้อยละ 1.28) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-17 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
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 ข้อมูลนักศึกษา 

 (1) แผนการรับนักศึกษา 

(1.1) เปรียบเทียบข้อมูล ปีการศึกษา 2555 - 2559  
เมื่อเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา ในระยะ 5 ปี พบว่า มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการรับนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 มากที่สุด จ านวน 4,430 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4,425 คน ปี
ก ารศึ ก ษ า  2 55 9  จ าน วน  4 ,2 9 5  ค น  แ ล ะ  ปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 58  จ าน วน  4 ,1 4 7  ค น  ส่ ว น 
ปีการศึกษา 2555 ได้ก าหนดแผนการรับไว้น้อยที่สุด จ านวน 4,055 คน  ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ ในระยะ 5 ปี พบว่า ปีที่มีนักศึกษารับไว้มากที่สุด คือ ปี
ก ารศึ กษ า  2557  จ าน วน  4 ,437  คน  รองล งม าคื อ  ปี ก ารศึ กษ า 2559  จ าน วน  4 ,533  คน  
ปีการศึกษา 2558  จ านวน 4,323 คน  และ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 4,135 คน ส่วนปีการศึกษาที่มี
จ านวนรับไว้น้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 4,093 คน  ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 2-18 แผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2555-2559 
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เมื่อพิจารณานักศึกษาใหม่ จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -สังคมศาสตร์ พบว่า สัดส่วน
นักศึกษารับไว้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าด้านสังคมศาสตร์ ทุกปี แสดงดังแผนภาพที่ 2-19 

 ภาพที่ 2-19  สัดส่วนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2555-2559  
 จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 

 

(1.2)  ข้อมูลปีการศึกษา 2559  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนรับนักศึกษาทั้งหมดเป็นจ านวนทั้งสิ้น 4,295 คน และมีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น
จ านวน 11,886 คน มหาวิทยาลัยได้รับไว้เป็นจ านวน 4,533 คน ซึ่งมากกว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้ 238 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.54 แสดงดังภาพที่ 2-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2-20 จ านวนแผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2559  
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- จ าแนกตามประเภทการรับ เข้ า พบว่า  จ านวนนั กศึกษาใหม่ที่ รับไว้  ปี การศึกษา 2559  
มีทั้งหมด 4,533 คน ส่วนใหญ่ มาจากการรับตรง จ านวน 2,431 คน (ร้อยละ 53.63) รองลงมา คือ โควตา 
จ านวน 1,793 คน (ร้อยละ 39.55) และ สกอ. จ านวน 309 คน (ร้อยละ 6.82)  ดังภาพที่ 2-20 

 

ภาพที่ 2-21 ประเภทการรับเข้าของนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ ปีการศึกษา 2559 
 

-  จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษารับไว้มากที่สุด จ านวน 4,018 คน 
(ร้อยละ 88.64) รองลงมาคือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 244 คน (ร้อยละ 5.38) ระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต  จ า น ว น  1 7 9  ค น  (ร้ อ ย ล ะ  3 .9 5 ) ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โท  จ า น ว น  
77 คน (ร้อยละ 1.70) และระดับปริญญาเอก จ านวน 15 คน (ร้อยละ 0.33) ตามล าดับ 

ภาพที่ 2-22 จ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2559 จ าแนกระดับการศึกษา 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, 244 , 5.38% 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

39 
 

-  จ าแนกตามด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - สั งคมศาสตร์   พบว่า  ปี การศึกษา 2559 
 มีสัดส่วนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 59.67 : 40.33 

 ภาพที่ 2-23  จ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตาม 
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์ 

 

(2)  นักศึกษาทั้งหมด   

(2.1)  เปรียบเทียบข้อมูล ปีการศึกษา 2555 - 2559  

เมื่ อเปรียบเที ยบนั กศึกษาทั้ งหมด ในระยะ 5 ปี  พบว่า ปี ที่ มี จ านวนนั กศึ กษามากที่ สุ ด คื อ  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 13,760 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 13,607 คน ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 13,343 คน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 13,315 คน ตามล าดับ และปีที่มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดเป็น
จ านวนน้อยที่สุดคือ ปีการศึกษา 2556 มีจ านวน 12,968 คน 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 2-24 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555-2559   
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เมื่อจ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2555 - 2559 สัดส่วน
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าด้านสังคมศาสตร์ ทุกปี แสดงดังภาพที่ 2-24 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 2-25 สัดส่วนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2559 
 จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์   

 

(2.1)  ข้อมูลปีการศึกษา 2559  

นักศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 มี
จ านวน 13,760 คน 

-  จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษามากที่สุด จ านวน 
12,516 คน (ร้อยละ 90.96) รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จ านวน 444 คน (ร้อย ละ 3.23) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 395 คน (ร้อยละ 2.87)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 376 คน (ร้อยละ 
2.73) และระดับปริญญาเอก จ านวน 29 คน (ร้อยละ 0.21)  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-26 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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-  จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา2559 มี
สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 60.80: 39.20 

 

 ภาพที่ 2-27 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559  
  จ าแนกตามสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์ 
 

 (3)  ผู้ส าเร็จการศึกษา    

(3.1)  ข้อมูลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2554 - 2558 

เมื่อเปรียบเทียบผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี  พบว่า  ปีที่ มีผู้ ส าเร็จการศึกษามากที่ สุด คือ  
ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 3,074 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา2556 จ านวน 3,060 คน ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 2,960 คน และ ปีการศึกษา2557 จ านวน 2,945 คน ตามล าดับ และปีที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
จ านวนน้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,913 คน  

 
 ภาพที่ 2-28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 - 2558 

 

เมื่อจ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2554 – 2558 
สัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าสายสังคมศาสตร์ ทุกปี แสดงดังภาพที่ 2-29 
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      ที่มา : รายงานสถติิการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559 

 ภาพที่ 2-29 สัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 - 2558 
              จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์ 

 

(3.2)  ข้อมูลปีการศึกษา 2558 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 3,074 คน 

-  จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 2,832 คน 
(ร้อยละ 92.13) รองลงมา คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 162 คน (ร้อยละ 5.27) และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 80 คน (ร้อยละ 2.60) 

 

 

 

 

 
 

 

 
     ที่มา : รายงานสถติิการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559 

ภาพที่ 2-30  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
  

- จ าแนกตามสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - สั งคมศาสตร์  พบว่ า ปี การศึ กษา 2559 
 มีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 55.14 : 44.86 
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      ที่มา : รายงานสถติิการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559 
 

 ภาพที่ 2-31 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
               จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์ 

 

(4)  นักศึกษาที่ออกระหว่างปี   

(4.1)  ข้อมูลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2554 - 2558 

เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาที่ออกระหว่างปี ในระยะ 5 ปี พบว่า ปีที่มีนักศึกษาออกระหว่าง
ปีมากที่สุด คือ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1,070 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,019 คน ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 1,005 คน และ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 897 คน ตามล าดับ ส่วนปีที่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นจ านวนน้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2554 จ านวน 843 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     ที่มา : รายงานสถติิการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555-2559 

ภาพที่ 2-32 จ านวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปีการศึกษา ปีการศึกษา 2554 – 2558 
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(4.2)  ขอ้มูลปีการศึกษา 2558 
นักศึกษาที่ออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 1,019 คน  
- จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีมีนักศึกษาที่ออกระหว่างปีมากที่สุด จ านวน 

961 คน (ร้อยละ 94.31) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน 23  คน (ร้อยละ 2.26) ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 14 คน (ร้อยละ 1.37) ระดับปริญญาโท จ านวน 20 คน (ร้อยละ 1.96) และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.10)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ที่มา : รายงานสถติิการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559 

ภาพที่ 2-33 จ านวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
  

-  จ าแนกตามสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีสัดส่วนนักศึกษา
ออกระหว่างปี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 74.88 : 25.12  

 

 

 

 

 

 

 
     ที่มา : รายงานสถติิการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559 

 ภาพที่ 2-34  แสดงจ านวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปี ปีการศึกษา 2558 
       จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์ 

  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  23   2.26   

ป.เอก  1   0.10  
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  การมีงานท าของบัณฑิต  
  จ านวนผู้ จบการศึกษาทั้ งหมดมีแนวโน้ มของผู้ ส า เร็จการศึกษามี เพ่ิ มขึ้ นทุ กๆ ปี  ทั้ งนี้ ใน  
ปีการศึกษา 2557 มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 2,798 คน และปีการศึกษา 2553 มีผู้ส าเร็จการศึกษาน้อย
ที่สุด จ านวน 2,269 คน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-34 

 
     ที่มา : รายงานสถติิการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554-2558 
 

ภาพที่ 2-35 แสดงกราฟจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2557 
 

  เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามกับบัณฑิตได้งานท า ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2553 - 2557 พบว่า ปีการศึกษา 2553 สัดส่วนบัณฑิตได้งานท า คิดเป็นร้อยละ 83.34 และปี
การศึกษา 2555 มีสัดส่วนบัณฑิตท่ีได้งานท าน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 69.96 แสดงได้ดงัภาพที่ 2-35 

 

 
 

     ที่มา : ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร 
 

ภาพที่ 2-36 แสดงกราฟเปรียบเปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิตท่ีได้งานท า 
 ปีการศึกษา  2553 – 2557 
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เมื่อเปรียบเทียบลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขาที่ เรียนกับจ านวนของบัณฑิตที่ ได้งานท า ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2553 - 2557 พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีสัดส่วนที่บัณฑิตได้ท างานตรงกับสาขาท่ีเรียนมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 90.57 และปีการศึกษา 2555 มีสัดส่วนที่บัณฑิตได้ท างานตรงกับสาขาที่เรียนน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 89.37 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-36 
 

 
 

ที่มา : ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร 
 

ภาพที่ 2-37 เปรียบเทียบลักษณะไดง้านท าตรงกับสาขาที่เรียนกับจ านวนของบัณฑิตที่ได้งานท า  
ปีการศึกษา  2553 – 2557   

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน ได้ผลมาจากการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ผ่านระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยผลการ
ประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2556 อยู่ในระดับ
มาก โดยปีการศึกษา 2552 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 4.49 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่ าที่สุด เท่ากับ 4.31 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-38 

 

 
     ที่มา : ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร 
 

ภาพที่ 2-38 กราฟผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน  
ปีการศึกษา  2553 – 2557   
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 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพ 
 

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. 
 

    ค่าเฉลี่ย 
                       ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของหาวิทยาลัย 4.48 4.62 4.40 3.45 3.99 

ระดับคุณภาพของระดับคณะ ดี ดีมาก ดี พอใช้ ดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2-39 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2554-2558 
 

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2558  ผลการประเมินหลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนของทุกหลักสูตรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด คือ 
4.62 อยู่ในระดับดีมาก และปีการศึกษา 2557 มคี่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุด คือ 3.45 อยู่ในระดับพอใช้ 

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินหลักสูตร จ านวน
ทั้งสิ้น 53 หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนของทุกหลักสูตรอยู่ที่ 2.92 คะแนน มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. จ านวน 52 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร 
ซึ่งหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

48  
 

  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
   การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ เช่น 
คุณภาพการศึกษา คุณภาพงานวิจัย การยอมรับของผู้จ้างงาน ความเป็นนานาชาติ เป็นต้น และเพ่ือประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยคณะบุคคลหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
ของไทยได้พิจารณาเกณฑ์ที่ส าคัญจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ส าหรับน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
สถาบันให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองค์กรต่างๆ ดังนี้ 
 1)  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ท าการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ "โครงการ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย " โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ตั ดสิ น ใจ ให้ กั บนั ก เรี ยนที่ จ ะใช้ ใน การเลื อกสอบ เข้ าเรียน ในสถาบั นต่ างๆ  จัดท าขึ้ น เมื่ อ วันที่  
31 สิงหาคม 2549 ลักษณะการจัดอันดับได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้าน
การเรียนการสอน สามารถแบ่งออกมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามระดับคะแนน ได้แก่ กลุ่ม 1 ดีเลิศ (ร้อยละ 
75 ขึ้นไป) กลุ่ม 2 ดีเยี่ยม (ร้อยละ 70-75) กลุ่ม 3 ดี (ร้อยละ 65-69) กลุ่ม 4 ดีพอใช้ (ร้อยละ 55-64) กลุ่ม 5 
ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 55 ลงไป) 
  
ตารางท่ี 2-1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของมทร.พระนคร 
 

ลักษณะการจัดอันดับ อันดับ คะแนน ผลการจัดกลุ่ม 
ด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100%) 42 54.22 กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง 
ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 80%) 28 38.02 กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง 

 
ตารางท่ี 2-2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของ 9 มทร. 
 

มหาวิทยาลัย 
ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน 

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 32 55.30 20 39.56 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 29 55.46 5 46.12 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - - - - 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 42 54.22 28 38.02 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - - - - 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - - - - 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 40 54.44 17 40.78 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 41 54.22 24 38.90 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - - - - 

 

หมายเหตุ - หมายถึง ไมม่ีข้อมูลปรากฏ 
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ที่มา : “เปิด 50 อันดับ มหาวิทยาลัยไทย”, หน้า 26 หนังสือพิมพ์มติชน วันท่ี 1 กันยายน 2549 ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 10401 
 

ภาพที่ 2-40 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ. 2549 
 
  2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากท่ัวโลก (Ranking of World Universities) 
  Webometrics Ranking of World Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก จะจัดท า
ขึ้นทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี โดยเป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ ในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)"  เพ่ือวัดความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการ
ที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต (Web Publications) และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก (Open Access) โดยผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2-3 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2009-2016 
 

Ranking Web 
Edition 

Position RMUTP 
World Rank 

Presence 
Rank* 

Impact 
Rank* 

Openness 
Rank* 

Excellence 
Rank* 

ม.ค.-2009  2,666 6,652 3,053 6,531 4910 
ก.ค.-2009 2,650 7,035 2,933 6,375 4739 
ม.ค.-2010 2,729 3,522 2,698 3,516 2896 
ก.ค.-2010 2,224 4,798 3,112 2,191 3034 
ม.ค.-2011  1,318 4,402 2,454 2,229 2040 
ก.ค.-2011 835 4,955 20,000 2,102 2069 
ม.ค.-2012 203 1,544 1,081 2,489 1713 
ก.ค.-2012 1,524 567 6,459 5,228 2374 
ม.ค.-2013 791 394 2,410 5,203 1497 
ก.ค.-2013 881 777 823 5,080 2078 
ม.ค.-2014  667 3,544 1,209 5,155 2800 
ก.ค.-2014 789 1,061 1,669 5,442 2054 
ม.ค.-2015  660 3,275 1,695 5,414 2821 
ก.ค.-2015 1,344 1,835 907 5,490 3186 
ม.ค.-2016  380 566 831 5,439 2439 
ก.ค.-2016 570 1,685 4,121 5,824 4041 

ที่มา : http://www.webometrics.info/ * Lower is better 
 
จากตารางพบว่าผลการจัด อันดับของ Webometrics ในรอบเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 4041 ของโลก อันดับที่ 1427 ของเอเชีย อันดับที่ 
145 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 33 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายประเมินผล พบตัวชี้วัด Presence ได้ล าดับที่ 570 (ล าดับที่ 13 
ของประเทศ) ตัวชี้วัด Impact ได้ล าดับที่ 1,685  (ล าดับที่ 23 ของประเทศ) ตัวชี้วัด Openness ได้ล าดับที่ 
4,121 (ล าดับ 101 ของประเทศ) และตัวชี้วัด Excellence ได้ล าดับที่ 5,824 (ล าดับ 154 ของประเทศ)  

ตัวชี้วัด Excellence ของมหาวิทยาลัยยังอยู่ในล าดับที่ไม่ดี เนื่องจากตัวชี้วัด Excellence มีค่า
น้ าหนัก 30% โดยเก็บข้อมูลจ านวนเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติจากข้อมูล 
Scimago โดยที่ 10% เอกสารที่ตีพิมพ์ต้องได้รับการอ้างอิงในงานของสาขาของตนเอง ในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 
2010-2014 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติของมหาวิทยาลัยมีน้อย และยังไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีก าหนดของตัวชี้วัดนี้ 
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ที่มา : http://www.webometrics.info/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.webometrics.info/ 
 

ภาพที่ 2-41 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2016 
 

 เมื่อจัดอันดับ Ranking of World Universities ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รอบเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2016 พบว่า อันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอันดับที่  9 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่อันดับที่ 4 ดังตาราง 
 

ตารางที่ 2-4 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
   ปี ค.ศ. 2009-2016 

 

World  
Rank 

Asia/ 
Pacifico 

Rank 

South 
East Asia 

Rank 

Thailand 
Rank 

Rajamangala 
University of 
Technology 

Presence 
Rank* 
(10%) 

Impact 
Rank* 
(50%) 

Openness 
Rank* 
(10%) 

Excellence 
Rank* 
(30%) 

3046 1012 96 24 ธัญบุร ี 650 1226 3431 5824 
3336 1121 107 26 ล้านนา 1195 2411 3871 5269 
3338 1122 108 27 อีสาน 890 1624 3834 5824 
4041 1427 145 33 พระนคร  (1) 570 (3) 1685 (4) 4121 5824 
4304 1556 161 37 กรุงเทพ 1241 1994 4121 5824 
4489 1634 169 39 ศรีวิชัย 2202 2169 4121 5824 
4955 1865 203 49 ตะวันออก 3037 2849 4121 5824 
5898 2299 252 65 สุวรรณภมู ิ 2792 8739 4121 4706 
6560 2592 287 73 รัตนโกสินทร ์ 3421 5433 4121 5824 

ที่มา : http://www.webometrics.info/ * Lower is better 
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ตารางที่  2-5 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
  ปี ค.ศ. 2009-2016 

 

มท
ร. 

ม.
ค.

-2
00

9 

ก.
ค.

-2
00

9 

ม.
ค.

-2
01

0 

ก.
ค.

-2
01

0 

ม.
ค.

-2
01

1 

ก.
ค.

-2
01

1 

ม.
ค.

-2
01

2 

ก.
ค.

-2
01

2 

ม.
ค.

-2
01

3 

ก.
ค.

-2
01

3 

ม.
ค.

-2
01

4 

ก.
ค.

-2
01

4 

ม.
ค.

-2
01

5 

ก.
ค.

-2
01

5 

ม.
ค.

-2
01

6 

ก.
ค.

-2
01

6 

ธัญบุร ี (2) 3792 (1) 2075 (3) 3020 (3) 3404 (4) 2838 (3) 2280 (5) 2896 (2) 1710 (5) 2825 (7) 2951 (5) 2523 (1) 1983 (1) 2278 (4) 3318 (3) 3072 (1) 3046 

กรุงเทพ   (5) 4471 (6) 6178 (6) 4612 (6) 4187 (6) 3499 (8) 4495 (8) 5481 (9) 5219 (9) 5627 (9) 6918 (9) 6992 (6) 3455 (6) 3113 (5) 4304 

ตะวันออก   (8) 6399 (7) 7216 (8) 4899 (8) 4866 (7) 3904 (6) 3125 (6) 3082 (3) 2077 (3) 2341 (5) 3547 (5) 3681 (7) 4270 (7) 3848 (7) 4955 

พระนคร (4) 4910 (5) 4739 (2) 2896 (2) 3034 (2) 2040 (2) 2069 (2) 1713 (4) 2374 (1) 1497 (4) 2078 (6) 2800 (2) 2054 (2) 2821 (3) 3186 (1) 2439 (4) 4041 

รัตนโกสินทร์   (9) 7530 (9) 8487 (9) 5027 (9) 5472 (9) 7756 (9) 7727 (7) 4410 (6) 2927 (7) 3776 (8) 6556 (7) 5811 (9) 6305 (9) 4799 (9) 6560 

ล้านนา (1) 3589 (2) 2123 (1) 1357 (1) 1720 (1) 1873 (1) 1845 (1) 1561 (1) 1619 (3) 1974 (1) 1856 (1) 1492 (3) 2608 (4) 2839 (1) 2732 (2) 2502 (2) 3336 

ศรีวิชัย (5) 4920 (4) 4072 (6) 4546 (5) 5620 (5) 4368 (5) 3792 (4) 2812 (7) 3749 (9) 7187 (8) 3210 (8) 3825 (6) 4657 (6) 5160 (8) 5248 (8) 4664 (6) 4489 

สุวรรณภูมิ  (6) 5486 (7) 6225 (8) 8012 (7) 4718 (7) 4486 (8) 6741 (5) 3014 (4) 2662 (5) 2635 (4) 2516 (7) 5503 (8) 6167 (5) 3327 (5) 3087 (8) 5898 

อีสาน (3) 4711 (3) 2456 (4) 3093 (4) 3871 (3) 2785 (4) 2681 (3) 2000 (3) 2199 (2) 1611 (2) 1897 (2) 1636 (4) 3208 (3) 2834 (2) 3132 (4) 3085 (3) 3338 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือล าดบัในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
  3) การจัดอันดับคลังความรู้ทางวิชาการระดับโลก (Ranking Web of Repositories) 

การจัดอันดับของ Ranking Web of Repositories ของ Webometrics นั้นจะจัดท าขึ้นทุกเดือน
มกราคมและกรกฎาคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือวัดความสามารถในการเก็บและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการบนอินเตอร์ เน็ต  โดยผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ Repository at 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon มีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2-6 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Repositories ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2012-2016 
 

Ranking Web 
Edition 

Position RMUTP 
World Rank Size Visibility Rich Files Scholar  

ก.ค.-2012 521 1204 815 632 872 
ม.ค.-2013 762 1290 830 848 1007 
ก.ค.-2013 690 1243 866 778 963 
ม.ค.-2014  281 1412 920 814 1038 
ก.ค.-2014 271 1510 996 1251 1284 
ม.ค.-2015  347 1614 947 826 1184 
ก.ค.-2015 183 1788 937 926 1206 
ม.ค.-2016  449 1812 993 915 1284 
ก.ค.-2016 464 1803 1710 959 1511 

ที่มา : http://repositories.webometrics.info  
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  จากตารางพบว่าผลการจัดอันดับคลังความรู้ทางวิชาการระดับโลก (Ranking Web of Repositories) ใน
รอบเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 1511 ของโลก 
อันดับที ่263 ของเอเชีย/แปซิฟิก อันดับที่ 67 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 3 ของประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://repositories.webometrics.info 
 

ภาพที่ 2-42 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2016 
 
   4) การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4  ICU (4icu.org) 
  การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4  ICU เป็นการจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยนานาชาติ บนพ้ืนฐานของความนิยมในการเข้าติดตามเว็บไซต์  การที่เว็บไซต์มีข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ าเสมอจะถูกน ามาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีก ทั้งนี้ไม่มี
การรายงานเกณฑ์การใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล ซึ่งผลการจัด
อันดับระบบ 4  ICU ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 2016 เดือน กรกฎาคม พบพบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร อยู่ในอันดับที่ 3318 ของโลก อันดับที่ 33 ของประเทศไทย และอันดับที่ 2 ในกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล 
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ที่มา : http://www.4icu.org/th/ 
 

ภาพที่ 2-43 ผลการจัดอันดับ ระบบ 4  ICU (4icu.org) ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2016 
 

 เมื่อท าการจัดอันดับ ระบบ 4  ICU ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า อันดับที่ 1 ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอันดับที่ 9 คือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่อันดับที่ 4 
ดังตาราง 
 

ตารางที่ 2-7 ผลการจัดอันดับ ระบบ 4  ICU (4icu.org) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี ค.ศ. 2016 
 

World Rank Thailand Rank Rajamangala University of Technology 
2270 22 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
3318 33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3640 36 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
4138 43 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
4648 50 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
5017 53 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
5270 59 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
5623 65 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ์
6348 74 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

ที่มา : http://www.4icu.org/th/ 

http://www.4icu.org/th/
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2.4 การวิเคราะห์ SWOT ของมทร. พระนคร 
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2.4.1  การวิเคราะห์เทียบเคียงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นน าอื่นๆ 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้น มทร.พระนคร มจธ. สจล. มจพ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เกษตรศาสตร์ 
1) เว็บไซต์ 

 
www.rmutp.ac.th 

 
www.kmutt.ac.th 

 
www.kmitl.ac.th 

 
www.kmutnb.ac.th 

 
web.sut.ac.th/ 

 
www.ku.ac.th 

2) ชื่อเล่มแผน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ประจ า 
ปีการศึกษา 2557 - 2561 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2549 – 
2563 (KMUTT 
Roadmap 2020) 
*ปัจจุบันอยู่ระหว่าง KMUTT 
Roadmap 2030 

แผนกลยุทธ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(พ.ศ. 2555 - 2563) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี  
ระยะที่ 11  
(พ.ศ. 2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ระยะ 12 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2571) 

3) ปรัชญา สร้างคนสู้งาน  เช่ียวชาญ
เทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่
โลกอาชีพ 
 

ไม่พบข้อมูล การศึกษา วิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นรากฐานที่
ดีของการพัฒนาประเทศ 

พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ไม่พบข้อมูล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น 
ในการสั่งสมเสาะแสวงหา 
และพัฒนาความรู้ให้เกิด
ความเจรญิงอกงามทางภูมิ
ปัญญา ท่ีเพียบพร้อมด้วย
วิชาการ จริยธรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนเป็น 
ผู้ช้ีน าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์
ที่ดีของสังคม เพื่อความคง
อยู่ ความเจรญิ และความ
เป็นอารยะของชาต ิ
 



- 57 - 

ข้อมูลเบ้ืองต้น มทร.พระนคร มจธ. สจล. มจพ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เกษตรศาสตร์ 
4) ปณิธาน มุ่งมั่น เป็นผู้น าการจัด

การศึกษาด้านวิชาชีพ
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  
พัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพ คู่คณุธรรม 
สู่มาตรฐานสากล 

ไม่พบข้อมูล มุ่งมั่นให้การศึกษา และ
วิจัยเพื่อผลติทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ควบคูจ่รยิธรรม และรักษา
ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของประเทศ 

มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความเป็นเลศิทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิชาการ
ช้ันสูงท่ีเกี่ยวข้องให้มี
ความรู้คู่คณุธรรม เพื่อเป็น
ผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม อันก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้น
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 
อยู่ในก ากับของรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เป็นเมือง 
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้าง
ความคลอ่งตวัและ
ประสทิธิภาพในการบริหาร 
ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ
ในการด าเนินงาน เป็นชุมชน
ทางวชิาการทีเ่ป็นแหล่งรวม
ผู้รู้ ผู้เรียน และสรรพ
วิทยาการด้านศิลปศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณประโยชน์ต่อบุคคล
และสังคม มหาวิทยาลัยแห่ง
น้ีมีปณิธานอันม่ันคงที่จะ
ด ารงความเป็นเลิศในทุก
ภารกิจพฒันาคุณภาพชีวิต 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสม
และสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม 
และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา
มนุษยชาติชั่วนิรันดร์ 

ไม่พบข้อมูล 
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5) พันธกิจ 1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้น

วิชาชีพบนพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคณุภาพ
มาตรฐานสากล 
2. สร้างผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เพื่อถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่ภาคการ
ผลิตและภาคบริการ 
3. บริหารจัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. ให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อการสร้างและ
พัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

การผลิตบณัฑิต การผลิต
องค์ความรู ้การน าความรู้
ที่ผลิตไปใช้ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตามพระราชบัญญัติ
สถาบัน ท่ีก าหนดไว้  
4 ด้าน คือ 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัย 
- บริการวิชาการ 
- ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค ์
- วิจัยและพัฒนา 
- บริการวิชาการแก่สังคม 
- ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีเป็นมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย  
ปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม 
ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
 มีความรู้ และมีคุณธรรม  
น าปัญญา ให้บริการวิชาการ 
และทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยยึดหลัก 
ความเป็นอิสระทางวิชาการ 
และใช้ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

1. สร้างคนท่ีมีปัญญา รู้เหต ุ
รู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมี
จิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
2. สะสมภูมิปญัญา สร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ตลอดจนสร้าง
ผลงานท่ีมีมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันได ้
3. ร่วมพัฒนากับชุมชน
และรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบสาน ท านุบ ารุงศลิปะ 
วัฒนธรรม และด ารง 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
5. บริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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6) วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ช้ันน าด้านการผลิต
บัณฑิตมืออาชีพ 

5 มุ่ง ได้แก่ 
มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่
ใฝ่เรียนรู ้
มุ่งสู่ ความเป็นเลิศใน
เทคโนโลยีและการวิจยั 
มุ่งธ ารง ปณิธานในการ
สร้างบณัฑิตที่เก่งและด ี
มุ่งสร้าง ช่ือเสียงและ
เกียรตภิูมิให้เป็นท่ีภูมิใจ
ของประชาคม 
มุ่งก้าว ไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัชั้นน าใน
ระดับโลก 

เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภูมิภาคอาเซียน ในปี 
ค.ศ.2020 

มหาวิทยาลยัชั้นน าด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เป็นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารีเป็นสถาบันแห่ง
การเรยีนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีชั้นเลิศ และ
เป็นที่พ่ึงของสังคม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
สร้างสรรคศ์าสตร์แห่ง
แผ่นดิน สูส่ากล เพื่อพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

7) อัตลักษณ ์ บัณฑิตนักปฏิบัต ิใฝ่รู้  
สู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี  มีคณุธรรม 

ไม่พบข้อมูล ซื่อสัตย์ ใฝรู่้ สู้งาน บัณฑิตที่คดิเป็น ท าเป็น มหาวิทยาลยัแห่งการ
สร้างสรรค์นวตักรรม 

ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคค ี

8) เอกลักษณ ์ มหาวิทยาลยัแห่งโลก
อาชีพ 

ไม่พบข้อมูล เป็นสถาบันการศึกษาที่
เน้นความเป็นเลิศ 
ทางด้านการสอนการวิจัย
และการพัฒนา 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

มจพ. คือ มหาวิทยาลยั
แห่งการสรา้งสรรค์
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 

บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้มภีูมริู้ 
ภูมิธรรม ภูมิปญัญา และ
ภูมิฐาน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาต ิ
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9) เป้าหมายของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามวิสยัทัศน์ของ
มหาวิทยาลยัที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช้ันน าด้านการผลิต
บัณฑิตมืออาชีพ” 

1. เป็นมหาวิทยาลยัการ
เรียนรู้  
(Learning Innovation) 
2. สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านงานวิจัย 
(Research Excellence) 
3. เน้นการสรา้งบัณฑติที่
มีความเป็นคนอยา่ง
สมบูรณ ์
(Humanization) 

ด้านการวิจัย 
1. การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ในปี 2558 
2. สถาบันมีผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพ์และ
อ้างอิงในระดับนานาชาต ิ
3. สถาบันมีผลงานวิจัยท่ี
ยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิและ
ความลับทางการคา้ 
จ านวน 10 เรื่อง/ป ี
ด้านผลิตบณัฑิต 
1. บัณฑิตของสถาบันมี
คุณภาพ มีความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สากล เป็นที่ยอมรับของ 
สังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
2. สถาบัน สามารถ
พัฒนาหลักสตูร ระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก 
ให้ได้มาตรฐานสากลเป็น
ที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 
 
 

ตามวิสยัทัศน์ของ
มหาวิทยาลยัที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยช้ันน าด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เป็นท่ี
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ” 

1. การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มหาวิทยาลัยไดร้ับการ
ยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
3. มหาวิทยาลัยไดร้ับการ
ยอมรับจากสังคมในการ
เป็นที่พ่ึงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับ
ความรู้ด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยมีขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการสูงภายใต ้
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ให้เป็น 
“มหาวิทยาลัยของศาสตร์
แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
เชื่อมโยงกับศาสตร์
การเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
น้อมน าศาสตร์แห่งพระราชา 
ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์
สากล มาผสมผสานในการ
สร้างสรรค์วิชาการและ
น าไปสู่การเป็น 
มหาวิทยาลยัชั้นน า อัน
ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยสีเขียว  
2. มหาวิทยาลัยแห่ง
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
3.  มหาวิทยาลัยวิจัย 
4. มหาวิทยาลัยระดับโลก 
5. มหาวิทยาลัยที่มคีวาม
รับผิดชอบต่อรัฐและสังคม  
6. มหาวิทยาลัยแห่งความ
ผาสุก 
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9) เป้าหมายของแผน 
(ต่อ) 

ด้านบริการวิชาการ 
1. สถาบัน น าองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่
ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
ภายในประเทศและภูมภิาค
อาเซียน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
1. สถาบัน มีการสร้างเสริม
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
โดยใช้ภูมิปญัญาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
ให้แก่นักศึกษา บุคลากร
ของสถาบัน และชุมชน
โดยรอบสถาบัน 

10) จ านวนประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด/
กลยุทธ์/มาตรการ 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
7 เป้าประสงค์  
9 กลยุทธ์ 
43 มาตรการ 

10 กลไกการพัฒนา 3 ประเด็นยุทธศาสตร ์
26 เป้าประสงค์  
 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
27 มาตรการ 
 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
22 แนวทาง 
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11) รายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาความเข้มแข็ง
ในการจัดการศึกษาให้
บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. การพัฒนาความ
เข้มแข็งงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
3. การสร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหารจดัการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 
4. การส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการและการ
พัฒนาอาชีพ 
5. การส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคณุค่า
ทางสังคมและเพิ่มมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ 

10 กลไกการพัฒนา 
1. ธรรมาภิบาล 
2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบใหม ่
3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัย และการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
4. การพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิจัย 
5. การปรับโครงสร้าง
หน่วยงาน 
6. เครือข่ายและพันธมิตร 
7. การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
8. การบริหารการเงิน 
9. การตลาด 
10. ความเป็นสากล 
 

3 ประเด็นยุทธศาสตร ์
1 การขยายงานวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 
2. การเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน 
3. การสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาสถาบัน 
 

5 ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. บริหารจัดการเชิงรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บริหารจัดการหลักสตูร
เพื่อการผลิตบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์
3. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการวิจัย พัฒนา และ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
4. เสริมสร้างศักยภาพ
งานบริการวิชาการให้มี
ความเข้มแขง็และเป็นท่ี
ยอมรับ 
5. ส่งเสรมิศิลปะ 
วัฒนธรรม คณุธรรม และ
จริยธรรม 

5 ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การจัดการศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2. การเสรมิสร้างขีด
ความสามารถดา้นการ
วิจัยสู่การยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
3. การเสรมิสร้างขีด
ความสามารถดา้นการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และ
การบริการวิชาการ เพื่อ
การเป็นท่ีพึ่งของสังคม 
4. การส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ 
5. การบริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้
อัตตาภิบาลและธรรมาภิ
บาลของมหาวิทยาลยั 

4 ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การสร้างสรรค์ศาสตร์
แห่งแผ่นดิน เพื่อการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
2. การพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการในระดับ
สากล 
3. การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการด าเนิน 
งานตามภารกิจ 
4. การใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน 
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ข้อมูลเบ้ืองต้น มทร.พระนคร มจธ. สจล. มจพ. Augsburg University of 
Applied Sciences, Germany 

1) เว็บไซต์ 

 
www.rmutp.ac.th 

 
www.kmutt.ac.th 

 
www.kmitl.ac.th 

 
www.kmutnb.ac.th 

 
Hochschule Augsburg 
www.hs-augsburg.de 

2) พ้ืนที่ ศูนย์เทเวศร์ 
9 ไร่ 68 ตารางวา 
ศูนย์โชติเวช 
3 ไร่ 394 ตารางวา 
ศูนย์พณิชยการพระนคร 
19 ไร่ 177 ตารางวา 
ศูนย์พระนครเหนือ 
20 ไร่ 99 ตารางวา 

กรุงเทพมหานคร 
134 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา 
วิทยาเขตบางขุนเทียน 
192 ไร่ 
วิทยาเขตราชบุรี 
1,150 ไร่ 

กรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 850 ไร่ 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
ประมาณ 3,500 ไร่ 

กรุงเทพมหานคร 
87 ไร่ 3 งาน 60.77 ตารางวา 
วิทยาเขตปราจีนบุรี 
1,809 ไร่ 59 ตารางวา 
วิทยาเขตระยอง 
98 ไร่ 2 งาน 17.40 ตารางวา 

Augsburg, Single-site 
campus 
 

3) จ านวนสาขาวิชา 
(ปีการศึกษา 2558) 

58 สาขาวิชา 
ปวช.   5  สาขาวิชา 
ปริญญาตรี  46  สาขาวิชา 
ป.บัณฑิต  1  สาขาวิชา 
ปริญญาโท   5  สาขาวิชา 
ปริญญาเอก   1 สาขาวิชา 

144 สาขาวชิา 
ปริญญาตรี   46  สาขาวิชา 
ปริญญาโท  66  สาขาวิชา 
ปริญญาเอก  32  สาขาวิชา 

154 หลักสูตร 
ปริญญาตรี  69  หลักสูตร 
ปริญญาโท 62  หลักสูตร 
ปริญญาเอก  23  หลักสูตร 
 

173 สาขาวชิา 
ปวช.  3  สาขาวิชา 
ปริญญาตรี  87  สาขาวิชา 
ปริญญาโท  54  สาขาวิชา 
ปริญญาเอก  29 สาขาวิชา 
 

33 สาขาวิชา 
ปริญญาตรี  16  สาขาวิชา 
ปริญญาโท  17  สาขาวิชา 

5) นักศึกษา 
(ปีการศึกษา 2558) 

13,315 คน 
ปวช.     187 คน 
ปริญญาตรี  12,276 คน 
ป.บัณฑิต  371 คน 
ปริญญาโท      461 คน 
ปริญญาเอก      20 คน 

16,836 คน 
ปริญญาตรี  11,641 คน 
ปริญญาโท   4,450  คน 
ปริญญาเอก     745 คน 

26,105 คน 
ปริญญาตรี  21,564 คน 
ปริญญาโท   3,529  คน 
ปริญญาเอก  1,012 คน 

25,677 คน 
ปวช.    1,436 คน 
ปริญญาตรี  21,494  คน 
ปริญญาโท   2,024  คน 
ปริญญาเอก     723 คน 

6,000 คน 
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ข้อมูลเบ้ืองต้น มทร.พระนคร มจธ. สจล. มจพ. Augsburg University of 
Applied Sciences, Germany 

6) คณะที่เปิดสอน 
(ปีการศึกษา 2558) 

จ านวน 9 หน่วยงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
- คณะบริหารธุรกิจ  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- คณะศิลปศาสตร์  
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น  
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ  
 

จ านวน 12 หน่วยงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ี
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
- คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี 
- คณะศิลปศาสตร ์
- บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ 
และนวัตกรรม 
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
- บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ
และนวัตกรรม 
- วิทยาลัยสหวทิยาการ 

จ านวน 11 หน่วยงาน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- วิทยาลัยนานาชาต ิ
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าลาดกระบัง 
- วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยี
การบันทกึขอ้มูลและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
- วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

จ านวน 16 หน่วยงาน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
- คณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
- คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
- วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
- วิทยาลัยนานาชาต ิ
- บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
สิริธรไทย – เยอรมัน 

จ านวน 7 หน่วยงาน 
- Faculty of Architecture 
and Civil Engineering 
- Faculty of Business 
- Faculty of Computer 
Science 
- Faculty of Design 
- Faculty of Electrical 
Engineering 
- Faculty of Liberal Arts 
and Sciences 
- Faculty of Mechanical 
and Process Engineering 
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7) ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ปีการศึกษา 2557) 

2,945 คน 
ปริญญาตรี  2,871 คน 
ปริญญาโท     74 คน 

3,804 คน 
ปริญญาตรี  2,509 คน 
ปริญญาโท  1,228  คน 
ปริญญาเอก     67 คน 

5,643 คน 
ปริญญาตรี  4,718 คน 
ปริญญาโท    869  คน 
ปริญญาเอก    56 คน 

5,377 คน 
ปวช.  471 คน 
ปริญญาตรี  3,932  คน 
ปริญญาโท  844  คน 
ปริญญาเอก  130 คน 

ไม่มีข้อมลู 

8) บุคลากร 
(ปีการศึกษา 2558) 
 

1,249 คน 
ข้าราชการ   419  คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 470 คน 
พนักงานราชการ  33  คน 
ลูกจ้างประจ า   64  คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว  263  คน 

2,328 คน 
ข้าราชการ   143  คน 
พนักงาน 1,310  คน 
บุคลากร (หน่วยงานในก ากบั) 145 คน 
ลูกจ้างประจ า   69  คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว  661  คน 

2,200 คน 
ข้าราชการ  292 คน 
พนักงานเงินงบประมาณ 642 คน 
พนักงานเปลี่ยนสภาพ 663 คน 
พนักงานเงินรายได้ 398 คน 
ลูกจ้างประจ า  119 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว 86  คน 

2,310 คน 
สายวิชาการ 1,027 คน 
สายสนบัสนุนวิชาการ 764 คน 
พนักงานพิเศษ 369 คน 
พนักงานราชการ 45 คน 
ลูกจ้างประจ า 47 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว 58 คน 

740 คน 
Professors 150 คน 
Tutors 300 คน 
Academic Support Staff 
290 คน 
 

9) งบประมาณ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

งบประมาณรายจ่าย 
981,472,500 บาท 
งบประมาณเงินรายได ้
308,003,230 บาท 

งบประมาณรายจ่าย 
1,360,778,800 บาท 
งบประมาณเงินรายได ้
ไม่มีข้อมลู 

งบประมาณรายจ่าย 
1,789,360,400 บาท 
งบประมาณเงินรายได ้
ไม่มีข้อมลู 

งบประมาณรายจ่าย 
1,801,674,600 บาท 
งบประมาณเงินรายได ้
ไม่มีข้อมลู 

ไม่มีข้อมลู 

10) การให้ทุนนักศึกษา - ทุนขาดแคลนทุนทรัพย ์
- ทุนเรียนเรียนด ี
- ทุนกิจกรรมดีเด่น 

- ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา 
- ทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาส
และสร้างคนดมีีคุณธรรม 
- ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
ศึกษา 
- ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

- ทุนเรียนด ี
- ทุนกิจกรรม 
- ทุนจตุลพร 
- ทุนขาดแคลนทุนทรัพย ์
- ทุนต่อเนื่องจนจบ 
- ทุนเสนอผลงาน 
- ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ ์

- ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ประเภท
ยกเว้นค่าหน่วยกิต) 
- ทุนอุดหนุนวิชาการ  
- ทุนเรียนด ี
- ทุนขาดแคลน 
- ทุนผู้มีความสามารถดีเด่น 
- ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อ
การศึกษา 

ไม่มีข้อมลู 
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ข้อมูลเบ้ืองต้น มทร.พระนคร มจธ. สจล. มจพ. Augsburg University of 
Applied Sciences, Germany 

11) uniRank™  
January 2017 Edition  
(formerly 4icu.org)  

World Rank : 4247 World Rank : 1306 World Rank : 1448 World Rank : 2927 World Rank : 1057 

12)  
 

January 2017 Edition: 
2017.1.1 (final) 

World Rank : 4037 World Rank : 857 World Rank : 1173 World Rank : 2301 World Rank : 2673 

13)  
January 2017 Edition: 
2017.1.1 (final) 

World Rank : 1384 - - - - 
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2.4.3 ตารางการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
S1 ในอดีตมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปน็ท่ียอมรับของ

บุคคลภายนอกมาอย่างยาวนาน ในขณะที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ้ักใน
ฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (ทางด้านคหกรรมศาสตร์ บัญชี ครูอาชีวศึกษา 
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน)  

S2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะด้านฮารด์แวร์) ของมหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพ 

S3 มีคณาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านการพัฒนาบัณฑิตใหม้ีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัติ  
S4 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัเน้นการมสี่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ 

มีธรรมาภิบาล 
S5 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกับศิษย์เก่าท่ีเกิดจากยุคสมัยเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ที่เข้มแข็ง 
S6 "ท าเลทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนครมีความไดเ้ปรียบ

ทางด้านยุทธศาสตร์ (ใกล้กับหน่วยงานราชการที่บริหารราชการระดับประเทศ เช่น 
ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ เป็นต้น)" 

S7 บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

S8 มีหลักสูตรทีเ่น้นการปฏิบัติเพื่อสรา้งความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 

W1 จ านวนผู้สมัครเข้าเรยีนน้อยบางหลักสูตรน้อยกว่าเป้าหมาย และจ านวนนักศึกษาตก
ออกระหว่างเรียนเพิ่มขึ้น 

W2 ระบบการจัดการเรยีนการสอนของแต่ละคณะยังไม่เท่าเทียมกัน และขาดประสิทธิภาพ 
W3 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไมเ่หมาะสมต่อภาระงานสอน วิจัย บริการ

วิชาการ งานสนับสนุนในสายสนับสนุนด้านตา่ง ๆ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
W4 ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนุนและคณาจารยไ์ม่ชัดเจน 
W5 บุคลากรขาดจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย ขาดวินัยและความเป็นมืออาชีพ ขาดการท างาน

เป็นทีมและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak 
Organization Culture) 

W6  ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังไม่ชัดเจน 
W7  ผู้บริหารทุกระดับขาดทักษะการบริหารและการพัฒนาด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
W8  กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท าให้การบริหารไมค่ล่องตัว และไม่เอื้ออ านวยต่อ

การปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
W9 การจัดโครงสร้างองค์กรมีความซ้ าซ้อนและหน้าที่ความรับผิดชอบไมชั่ดเจน (เช่น งาน

อาคารสถานท่ี ยานพาหนะและงานออกแบบก่อสร้าง เป็นต้น) 
W10 มหาวิทยาลยัมีพื้นท่ีไมเ่พียงพอต่อการใช้สอยและขาดทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการท างาน 

(ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมดุ สนามกีฬา ที่จอดรถ) 
W11 มหาวิทยาลยัขาดระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกัน (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกลาง 

และวัสดุฝึก เป็นต้น) 
W12 ระบบฐานข้อมลูต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เช่ือมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้

บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
W13 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไมม่ีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 



- 68 - 

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

 W14 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน 
W15 หลายหน่วยงานไมไ่ด้น าผลการประเมินคณุภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
W16 มหาวิทยาลยัขาดเครือข่ายและพนัธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครฐั เอกชน และ

สมาคมวิชาชีพ ท าให้การพัฒนามหาวิทยาลัยขาดการผลักดันไปสู่เปา้หมายที่ต้องการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

W17 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหลักสูตร ผลงานดา้นวิจัย การบริการวชิาการ การผลิต
บัณฑิตและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

W18 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ 
W19 ไม่มีแผนการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาการได้รับงบประมาณสนบัสนุน

จากภาครัฐและเอกชนไม่เพียงพอ 
W20 มหาวิทยาลยัขาดครุภณัฑ์ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน เนื่องจากงบประมาณไม่

เพียงพอ 
W21 อาคาร สถานท่ี สาธารณปูโภคบางแห่งเก่า ช ารุด ต้องการการซ่อมบ ารุงเป็นภาระดา้น

งบประมาณ 
W22 การพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาให้สังคมมีน้อย 
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โอกาส (Opportunities = O) ภัยคุกคาม (Threats =T) 

O1  องค์กรรัฐและเอกชนส่งเสริมดา้นการท างานวิจัยของสถาบันการศึกษา 
O2  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมดา้นงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่มีแผน

บูรณาการ จ านวน 29 แผน 
O3  ความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ

บัณฑิตนักปฏิบัตเิพื่อเป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม และบ ารงุรักษาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยของประเทศเพิ่มขึ้น 

O4  การเปลีย่นแปลงอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
O5  สกอ. ต้องการให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัใหม่ท า Reprofiling 

(เน้นการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติ (hands on) ด้าน Transport and Logistic, Digital 
Economy, การบริหารจดัการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรอาหาร, 
การผลิตครูอาชีวศึกษา, Social Enterprise/ Social Engagement และ Creative 
Industry ณ 16 ต.ค. 59) 

O6 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุเพิม่ขึ้นในอนาคต ท าให้
มหาวิทยาลยัมีโอกาสในการพัฒนาหลักสตูร งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้ผู้สูงอายุ ในด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีการดูแล
ผู้สูงอายุ  

O7 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์ 

T1 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกันสูงขึ้น 
T2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย/ีนวตักรรมที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด 
T3  กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบับไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการและ

ด าเนินงาน 
T4 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน 
T5 "องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสตูร และ

การจัดการเรยีนการสอน (เช่น สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สถาปตัยกรรม สื่อสาร
และการท่องเที่ยว)" 

T6 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
T7 ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศสูง 
T8 ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงานและขยะ) และภยัพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงข้ึน 
T9 โรคตดิต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้น (การให้ความรู้

ด้านการดูแลและป้องกันตนเองไดท้ันเหตุการณ์) 
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TOWS 
Strategic Alternatives Matrix 

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

โอกาส (Opportunities = O) 

SO 
S3O5 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมยัสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ และมีมาตรฐานระดับสากล 
S8O7 พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  
และก้าวเข้าสู่การเป็นนานาชาต ิ
S6O1 จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการวิจัยอยา่งต่อเนื่อง และเพือ่
ตอบสนองความต้องการด้านวิจัยของประเทศ 
S6O2 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ใหม้หาวิทยาลัย 
S2O3 สร้างบัณฑติที่มีทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล มีระบบสารสนเทศ
สอดรับกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงาน 
S3O3 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบณัฑติให้มีทักษะการปฏิบัติดา้นอุตสาหกรรม 
4.0 
S3O1 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารยใ์ห้มีต าแหน่งทางวิชาการ และมี
ผลงานวิจัย รวมถึงการเผยแพรผ่ลการวิจัยสูภ่ายนอก 
S4O3 มุ่งเน้นการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
 

WO 
W1O3 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา และเกณฑ์การคัดเลือก 
ที่สอดคล้องกับความต้องการก าลงัคนในปัจจุบัน 
W2O7 พัฒนาระบบการเรียนการสอนของแต่ละคณะใหม้ีประสิทธิภาพ 
สอดรับกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
W11O5 ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
W13O4 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเขา้สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
W16O2 พัฒนาเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
W22O6 พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์  
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมและพัฒนาบัณฑิตตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 
W17O7 พัฒนาการประชาสมัพันธ์เชิงรุกด้านหลักสูตร ผลงานวิจยั การ
บริการวิชาการ การผลิตบณัฑิต และชื่อเสยีง 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับของมหาวิทยาลัย 
W14O6 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการความเสีย่งของมหาวิทยาลยั เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต  
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TOWS 
Strategic Alternatives Matrix 

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

ภัยคุกคาม (Threats =T) 

ST 
S1T1 เร่งปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ  
S3T5 เร่งพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนด้านการจดัการเรียนการสอนให้
ทันสมัย และให้มีมาตรฐานระดบัสากล 
S5T1 จัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพื่อสนับสนุนการวจิัยอย่างต่อเนื่อง  
 
 

WT 
W2T2 พัฒนาระบบทรัพยากรสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั 
W1T6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
W13T2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัให้บุคลากรและนักศึกษา 
รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพใน
การท างาน 
W5T8 สร้างจิตส านึกให้บุคลากรรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะ 15 ป ี(2560-2574) 

 
3.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทย และการ
อุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งวิเคราะห์ 
SWOT ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้จากการเทียบเคียงยุทธศาสตร์และข้อมูลพ้ืนฐานกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีชั้นน าเพ่ือหาช่องว่างที่สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงวางกรอบแนวคิดในการวางยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 3-1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-1 กรอบการแนวคิดในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
          ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 
แผนยุทธศาสตร์
ตามที่ ก.พ.ร. ให้
หน่วยงานน าไป
พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

 

 
 
 

SWOT 

 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

พันธกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (2560 - 2564)  
 

น าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (2560 – 2564) สู่การปฏิบตั ิ
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 เป้าหมายความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ดังภาพที่ 3-2 

 

 
ภาพที่ 3-2 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  

     (พ.ศ. 2560 – 2574) 
 

 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยแบ่งออกเป็น 3 แผนๆ ละ 5 ปีงบประมาณ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 13 ละ 14 ตามล าดับ เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง เป็นมหาวิทยาลัย
ผู้สร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่พ่ึงของสังคม แสดงตามภาพที่ 3-2  
 อย่างไรก็ตามจากภาพที่ 3-2 เป็นผลด าเนินการจากการบริหารที่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกคณะ สถาบัน ส านัก ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ด้วยการท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและปรับปรุงเนื้อหาตามค าแนะน า
โดยล าดับ หลายครั้งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และผลจากการท าประชาพิจารณ์กับประชาคม
ภายในมหาวิทยาลัยปรากฏว่าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ที่มีองค์ประกอบ ต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 
5 ด้าน พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) เอกลักษณ์ (Uniqueness) อัตลักษณ์ (Identity) 
ค่านิยมหลัก (Core values) ปณิธาน (Determination) และสุภาษิตสากลประจ ามหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะสุภาษิตนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาปัญญามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเป็นต้นมา จึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์
มากกว่าร้อยละ 85-98 ผลด าเนินการดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนายุทธศาสตร์ฉบับใหม่เพ่ือเป็นแผนที่
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ส าหรับก าหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (2560-2574) ที่
ชัดเจนมากข้ึน 
 จากภาพที่ 3-2 แสดงเป้าหมายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ เป็นสถาบันการศึกษา
ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เข้มแข็งมากขึ้นในทุก ๆ 5 ปี ดังต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 เป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

  พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 ติดอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับประเทศ 
  พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2574 ติดอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับอาเซียน 

 
 การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะพัฒนาแบบก้าวกระโดด (Quantum  
Jump) จ าเป็นต้องพัฒนาด้านองค์ความรู้ของบุคลากร ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคูก่ับการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพ ดังภาพที่ 3-3 เป็นกรอบการ
พัฒนาเชิงวิชาการกับผู้น าภาคอุตสาหกรรม บูรณาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์กับ
ส่วนรวม ดังภาพที่ 3-4 และพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 3-5  
 
 

 
 

ภาพที ่3-3  ระบบพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการให้เกิดการยอมรับอย่างมืออาชีพ 
 

  การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีในรูปแบบก้าวกระโดด
แสดงดังภาพที่ 3-3 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรระดับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีของมืออาชีพในอุตสาหกรรม โดยสร้างความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ร่วมกัน 
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มป้าหมาย ได้แก่ องค์กรมหาชน บริษัทเอกชนที่มีความสามารถสูงเป็นผู้สร้าง
เทคโนโลยีใหม่และเป็นผู้น าเป็นที่สนใจของสังคม  

ถ้าหากมหาวิทยาลัยด าเนินการในลักษณะดังกล่าวแล้วจะมีการพัฒนาอาจารย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญเป็นรูปธรรมมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และนวัตกรรมเชิงวิชาการเพ่ืออ านวยความ
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สะดวกและปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น ผลการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมเครือข่ายก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้มารับบริการมากขึ้น เป็นต้น  

 
  ภาพที่ 3-4 ระบบการพัฒนาเชิงวิชาการเพ่ือสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม 

 

    
 การเชื่อมโยงด้านวิจัยและพัฒนาเพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านนั้นจะมีความ
แตกต่างกัน ได้แก่ หากผลงานวิจัยถูกน าไปใช้กับ Branded companies โอกาสที่จะสร้างนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและเกิดผลกระทบด้านการยอมรับ (Impact) ของสังคมอาจจะสูงกว่าการน าไปใช้กับ 
Subcontract companies ดังภาพที่ 3-4 รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการน าไปใช้ (Users) และ
การน าไปสร้างธุรกิจใหม่ (Business model) การท าแผนธุรกิจ (Business plan) ส าหรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New products) จึงมีศักยภาพแตกต่างกัน การพัฒนาเชิงวิชาการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยการวิจัยและพัฒนาอย่างเหมาะสมให้น าไปสร้างเทคโนโลยีด้วยการมีทักษะปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (Project proposal) ที่เกิดขึ้นระหว่างข้อเสนอที่ได้รับการ
ยอมรับจากบริษัทชั้นน า (Branded Manufacturers) และข้อเสนอจากผู้รับจ้างช่วง (Subcontract 
companies) จะมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านผลลัพธ์ที่เกิดการน าไปใช้ประโยชน์และ
งบประมาณ อย่างไรก็ตามหากน าผลงานตีพิมพ์ (Publication Paper) ในวงวิชาการหรือการจด
สิทธิบัตร (Patent) ก็อาจจะให้การยอมรับแตกต่างกันมากเช่นกัน ดังแสดงระบบการเชื่อมโยงตาม
ภาพที่ 3-4 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 
ปี เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายด้วยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและมุ่งที่ประโยชน์ส่วนรวม
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เป็นส าคัญ หากท าได้ส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบงบประมาณให้มี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือการเป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นต่อไป 
  

 
 

ภาพที ่3-5 ระบบบริหารงบประมาณเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 ระบบภาษี ระบบงบประมาณภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ งบประมาณจากภาคเอกชนและ
งบประมาณจากต่างประเทศ แสดงตามภาพที่ 3-5 ภาพรวมระบบงบประมาณแต่ละประเภทตามที่
กล่าวมานี้ สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบงบประมาณตามช่องทางการมีรายได้เพ่ือการบริหาร
การศึกษาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นนั้น ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินตามที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาล การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การบริจาค การ
ให้ทุนการศึกษา ทุนเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทุนพัฒนาทางกายภาพ  
  การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพนั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
เครือข่ายโดยการถ่านทอคองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ เพ่ือให้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และน าไปสู่การ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน การด าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือให้เกิดระบบ
งบประมาณท่ีหลากหลายและเข้มแข็ง นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐ  
  นับแต่นี้เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต คือมหาวิทยาลัยที่จะได้รับการยอมรับด้านความ
มั่นคงและยั่งยืนสามารถวัดและประเมินผลได้จากระบบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากช่องทางต่างๆ 
ตามท่ีกล่าวมา โดยเฉพาะเครือข่ายความร่วมมือด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 3-6 ระบบการพัฒนาคิดอย่างสร้างสรรค์ท าอย่างมืออาชีพเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็น  
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 

 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง เป็นผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์
ยากๆ เครียดๆ เพ่ือค้นหาค าตอบที่สามารถน าไปสร้างสิ่งปดดิษฐ์ด้วยการฝึกทักษะปฏิบัติ กระทั่งมี
ความช านาญทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ผสมผสานการปฏิบัติอย่างมืออาชีพดังภาพที่ 3-6 แสดงระบบ
การปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ กระทั่งสามารถพัฒนาแผนธุรกิจ (Business Plan) ออกมาได้จากการ
พัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ซึ่งเป็นโมเดลที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New 
products) ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้มาจากการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) เทคโนโลยีจากการสร้าง
ต้นแบบ (Product prototype) ที่เกิดจากการออกแบบอย่างเป็นระบบ (Design) โดยมีการศึกษา
และวิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์มูลค่าอุตสาหกรรม วิเคราะห์เทคโนโลยี วิเคราะห์การตลาด 
วิเคราะห์การแข่งขันอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาช่องว่างในอุตสาหกรรม (Gaps) จนพบกลุ่มตลาด
เป้าหมาย (Target Market) ลูกค้า (Customer) และความต้องการของลูกค้า (Needs) จึงจะเชื่อมั่น
ได้ว่าเป็นโอกาสเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ (Opportunity) เป็นข้อมูลเพ่ือการออกแบบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ จากการก าหนดขอบเขตหน้าที่เบื้องต้น (Functions) เพ่ือ
ก าหนดหลักการออกแบบขั้นต้น (Preliminary Product Design)  

ดังนั้น ภาพที่ 3-6 จึงแสดงเป็นระบบการคิดอย่างสร้างสรรค์ท าอย่างมืออาชีพ พัฒนาบัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่(Startup) สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 มหาวิยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนามนุษย์ให้มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยการวางแนวทางการท างาน
และด าเนินการด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศและระบบการจัดสรรงบประมาณภาครัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติทุกฉบับ นับแต่ฉบับที่ 12 เป็นต้นไป เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
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อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมต่อการสร้างผู้ประกอบการ มีสังคมผู้ประกอบการ 
และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านพัฒนาเทคโนโลยี
จากพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
นานาชาติ เป็นหน้าที่โดยตรงของสถาบันการศึกษาด้านพัฒนาก าลังคนที่มีความสามารถสูง และเป็น
องค์กรส าหรับแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายที่จะปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล หมายถึง มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สารสนเทศ ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อ่ืนใด เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น สถาบันแห่ง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และสถาบัน 
Open Courseware ซ่ึงนโยบายด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ดังภาพที่ 3-7 

 

- LAN Campus IPv4/IPv6     - IP Telephony
- WiFi  IPv4/IPv6                   - Teleconference
- IEEE 802.1x                          - SSL VPN

- Data & Exchange Standard   - Law & Enforcement
- Security / Privacy                    - Software License
- Bring Your Own Device          - Eduroam

Service Infrastructure

Data Pool

Internal Management Application

Common Service (e-Services)

Human Capability Development
Business Innovation

Digital 
Infrastructure

Digital 
Society

Digital 
Analytics

Digital 
Content

Digital 
Research

Digital 
Academic

Digital Economy

Awareness & Facilitate
Learning & Teaching & Training 
Coaching & Consulting
Experimenting
Innovating

1. Digital workforces
2. Digital contents
3. Digital learning, MOOC
4. Digital entrepreneur

Academic Services Management System
Human Resource Management
Budget Planning & Management
Building Information Management
Internal Quality Assurance
Assessment Online System

e-Library
e-Learning/m-Learning
e-Courseware/MOOC
e-Book Databases
e-Reference Databases
e-Bibliographic Databases
e-Plagiarism
e-Repository

e-Registration
e-Admission
e-Activities Transcripts 
e-Cooperative 
e-Job Graduate Survey
e-Alumni System
e-Leave Online System
e-Authentication

e-Mail
e-Office
e-Document
e-Journal
e-Meeting
e-Calendar
e-Radio
e-Social Media 

Business Intelligence
Strategic Monitoring System
Enterprise Resource Planning
Customer Relationship Management 
Management Information System
Research Project Management System

Digital Transformation

Digital University

Hard Infrastructure Soft Infrastructure

 
ภาพที่ 3-7  นโยบายด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

 นโยบายด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) มีองค์ประกอบทั้งหมด 6 มิติ ได้แก่ 
ระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย (Digital Research) ด้านการพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา (Digital 
Academic) ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) ด้านการพัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Content) ด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) และด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพ่ือสามารถสนับสนุนการสร้างสังคมดิจิทัล 
ที่ประกอบด้วยผลผลิต 4 ด้าน คือ Digital Workforce, Digital Content, Digital Learning, และ 
Digital Entrepreneur ซึ่งเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นผู้น าในการด าเนินงาน
โครงการขนาดใหญ่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital 
Economy)  
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 รายละเอียดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic) เพ่ือการยกระดับเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ด้วยการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Content) คือการเน้นพัฒนา 
Digital Content แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการเนื้อหา/สารัตถะ ที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล ใน
ด้านการศึกษา   ด้านวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นคอร์สการ
เรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ านวนมาก (MOOC – Massive Open Online Course)  
 3) ด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) คือการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ด้วย    
การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อคนทุกระดับ โดยค านึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 4) ด้านระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย (Digital Research) คือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล
ส าหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร สนับสนุนข้อมูลการวิจัยให้กับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และ
ธุรกิจ SME จากการแข่งขันเชิงราคา ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ 
(Service Innovation) รวมทั้งมีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ใน
รูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถเรียกข้อมูลมาใช้หรือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้
อย่างสะดวก ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 5) ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) คือการเน้นการบริหารจัดการ 
โดยการอ านวยความสะดวก (Facilitator) และการส่งเสริมสนับสนุน (Promoter) โดยการสร้าง
แรงจูงใจแก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของจ ามหาวิทยาลัย 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างโปร่งใสและปิดช่องทางในการคอรัปชั่น 
 6) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) คือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การมีขนาดและความสามารถที่พอเพียงกับการใช้งาน 
มี เสถียรภาพที่มั่นคง เ พ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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การบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยใช้หลักการบริหาร TQM (Total 
Quality Management) ดังภาพที่ 3-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-8 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารคุณภาพด้วยยุทธศาสตร์การ 
    พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 
การบริหารองค์กรภาครัฐให้เกิดประโยชน์กับสังคมและส่วนรวม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ตามกรอบการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total quality management:TQM) ครอบคลุมการ
บริหารแนวนอน (Quality  assurance) เครื่องมือที่ ISO9000, HACCP หรือการบริหารจัดการ
กระบวนการเพ่ือวัดผลด้านคุณภาพ (Quality) ด้านต้นทุน (Cost) และด้านเวลา (Delivery) และ การ
บริหารแนวตั้ง (Quality Management) ที่มีระบบดัชนีชี้วัด (KPI) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาองค์กรเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เพ่ือสังคม และบริหารจัดการให้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีองค์ความรู้
สูงขึ้นประโยชน์มากขึ้น ดังภาพที่ 3-8 หากพัฒนาได้จะเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบตามหลักการบริหารวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ National Quality Award  
  การบริหารคุณภาพ (Quality Management : QM) เป็นการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
ระบบการท างานของทรัพยากรบุคคล มีผลงานเป็นข้อมูลดิบ สู่การพัฒนาข้อมูลเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับการพัฒนาหัวหน้างาน ต่อยอดการพัฒนาให้สูงขึ้นไปถึงระบบการบริหารหน่วยงานหรือหัวหน้า
สาขา มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารส าหรับการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหารระดับคณะ 
บริหารการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด (KPI) ระดับหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมให้การบริหารจัดการข้อมูลในการ
ด าเนินการขององค์กร ผลที่ได้เป็นดัชนีชี้วัดส าหรับผู้บริหารระดับสูงหรือในการบริหารงานของรอง
อธิการบดีโดยมีตัวชี้วัดประมาณ 10 ตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดระดับผู้บริหารนั้นจะใช้ส าหรับการ
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ตัดสินใจ การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ การมอบนโยบายและการสั่งการ โดยการมอบหมายงาน
ของผู้บริหารสูงสุด โดยอธิการบดี เป็นต้น  
   การประกันคุณภาพ (Quality assurance : QA) เป็นการบริหารกระบวนการท างานใน
แนวนอน หรือแนวระนาบ ในแต่ละระดับชั้นของการท างานและการบริหาร เพ่ือจัดการในระระบบ 
งาน QM ซึ่งในแต่ละระนาบจะเชื่อมโยงกันในแต่ละระดับของการบริหารในองค์กร เช่น การ
ปฏิบัติการของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ สามารถประกันคุณภาพการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคเรียนจากภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนที่ 8 (ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี) เป็นต้น  
เพ่ือน าข้อมูลจากการเรียนการสอนไปใช้บริหารในระนาบระดับหัวหน้าสาขาวิชา ดังนั้น การสื่อสาร
ระหว่างหัวหน้าสาขาวิชาเป็นการประกันคุณภาพในระดับหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือน าไปใช้ในการบริการ
ในระดับที่สูงขึ้นอีกในระนาบบริหารระดับผู้บริหารคณะจะมีการบริหารคุณภาพระดับคณบดีแต่ละ
คณะ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารในระดับของผู้บริหารตัวชี้วัดขององค์กร (รองอธิการบดี) ควรจะมี
ประมาณ 10 ตัวชี้วัด เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารการตัดสินใจโดยผู้บริหารสูงสุดอย่างชัดเจนมีคุณภาพ 
(Quality) ด้วยค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Cost) ความแม่นย าด้านเวลาส่งมอบงานและ
งบประมาณ (Delivery) ซึ่งเป็นการตัดสินใจในระดับผู้บริหารสูงสุด (อธิการบดี) 
 หากการบริหาร QA และ QM มีประสิทธิภาพสามารถบูรณาการกันได้ดีและประสบ
ความส าเร็จจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กร สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็น
องค์กรที่พัฒนาสู่ความเป็นผู้น าด้านการบริหารอย่างเป็นระบบ ดังนั้น งานคุณภาพ ชีวิตคุณภาพ ของ
บุคลากรและผู้มารับบริการก็จะเพ่ิมข้ึน  

อย่างไรก็ตามการบริหาร QA และ QM นั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความสามารถในการใช้
เครื่ องมือ เ พ่ือการบริหารที่ ส าคัญ เช่น  Policy Deployment, Daily Management, Cross 
Functional management, Bottom Up Activity ทั้งนี้  เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคนิค
บริหารที่ส าคัญ ได้แก่ 7 QC – Tools, SPC Market In, Internal Customer, PDCA, Management 
by Fact, Process Oriented, Prevention และ Standardization เป็นต้น 
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แผนภาพความเชื่อมโยง 
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  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม 

A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent 
technology and serves the country 

 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

สร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติ ตาม 
ความถนัดให้เกิดแรงบันดาลใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ทักษะการคิดเป็นระบบ หมายถึง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หมายถึง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิตัล(Digital) 
ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  

เป็นที่พึ่งของสังคม หมายถึง เพ่ือพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ 
เป็นผู้น า และเป็นคนด ี(เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา) 
 
  พันธกิจ (Mission) 
 

  มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม
ด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
  เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 
 

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

 
  ค่านิยมหลัก (Core Values)  
 

คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 
Think Creatively, Do Professionally 
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  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
An innovative and Technological University for the Land 

 ค าอธิบายเอกลักษณ์ 

 มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สมดุลกับธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต 
 
  อัตลักษณ์ (Identity) 
 

บัณฑิตนักปฏิบัติ   ใฝ่รู้    สู้งาน    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีคุณธรรม 
Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity 

 
  ค าอธิบายอัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
เฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์
ผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

สู้งาน  หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

  สุภาษิตสากล 

ป า โลกสฺมิ ปชฺโชโต 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

Intelligence is the light in the world 
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  ปณิธาน (Determination) 
 

R  M  U  T  P 
 

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

T  : Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
 P  : Personal Integrity  มีคุณธรรม  
 
 ค าอธิบายปณิธาน 

Responsibility   หมายถึง สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
Mastery    หมายถึง มีคุณภาพในระดับเป็นที่พ่ึงของสังคม 
Unity     หมายถึง การท างานเป็นทีม  

   Technology    หมายถึง คิดเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ สร้างนวัตกรรม 
                      เพ่ือให้ประโยชน์แก่สังคม 
                    Personal Integrity   หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ  
                                                             มีธรรมาภิบาล  
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3.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 - 2574 
 จ ามหาวิทยาลัย วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเพ่ือตอบสนอง
พันธกิจ รวมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ค่านิยม ปณิธาน และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
แผนยุทธศาสตร์นี้เป็นแผนเชิงรุก ซึ่งจะท าให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปแบบก้าวกระโดด และ
ยังคงมีการแก้ไข ปรับปรุงก าจัดจุดอ่อน ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้มหาวิทยาลัยเข้มแข็งยิ่งขึ้นดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
Ultimate Outcome (Goal) 
 การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. มีผู้สมัครเข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน และมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าศึกษา 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตเพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีสามารถมีงานท า หรือเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้น 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
5. นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี/ภาษาต่างประเทศ/Soft skill ตรงตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย  
6. นักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นที่พ่ึงของสังคม 

 
เพื่อพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป้าประสงค์ 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 

1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
Ultimate Outcome (Goal):  
 ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านในระดับชาติและอาเซียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ผลงานวิจัยสมารถน าไปเผยแพร่ (Publication) สู่การจดสิทธิบัตรและส่งเสริมเทคโนโลยีได้จริง 
2. ผลงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบทุกมิติตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย เช่น ด้านการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร สร้างองค์ความรู้ การเขียนต ารา 
3. ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์สังคมและส่วนรวม 
4. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 

เป้าประสงค์ 
 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
Ultimate Outcome (Goal)  
 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  

1. น าผลงานการบริการวิชาการมาพัฒนาการจัดเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ 
2. น าผลงานการบริการวิชาการมาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

มากขึ้น มีศิษย์เก่าที่น าผลงานด้านเทคโนโลยีใหม่ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน เช่น บริจาค
ห้องปฏิบัติการใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง 

3. พัฒนาผลงานใหม่เพื่อบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4. ช่วยเหลือสังคมให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

เป้าประสงค์ 
 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก  
  3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 
 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Ultimate Outcome (Goal):  
 ประชาคมได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. สร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร 
2. พัฒนาความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก 
3. บูรณาการร่วมกับสังคมภายนอก เพ่ือความเป็นไทยและสากล 

เป้าประสงค์ 
4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ของประเทศ 
4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
Ultimate Outcome (Goal):  
 มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. มีหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาความมีวินัยแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรที่เข้มแข็ง 
3. มีการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบและมีความเข้มแข็ง 
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เป้าประสงค์ 
 5.1  มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ

เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5.2  ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมี

ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่ม

ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

 
เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 

1) ก าหนดลักษณะอาจารย์ที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

1) จัดท าลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเนื่อง 
2) การพัฒนาอาจารย์ให้มีลักษณะเป็น
อาจารย์ที่พึงประสงค์ 

1) ภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวม
พลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
2) คณาจารย์มีแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาวิชาชพี 
ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจหลกัของอาจารย์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่พึ่งของสังคมได้ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองบริหารงาน 
  บุคคล 
- ส านักประกันคุณภาพ 

2) พัฒนาคณาจารย์ให้มี
ศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน โดยสนับสนุน
คณาจารย์ที่มีผลงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน
ดีเด่นให้เป็นอาจารย์ต้นแบบ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

1) กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพความ
พร้อมในการท างานของอาจารย ์
2) กิจกรรมพัฒนาความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
3) พัฒนาระบบประเมินอาจารย์ต้นแบบ 
4) โครงการอาจารย์ต้นแบบดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

 1) คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดความรู้
ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยสามารถฝึกบัณฑิตให้
จบการศึกษาแล้วสามารถท างานได้ทันที  

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน    
  ทะเบียน 
- ศูนย์การจัดการ 
  ความรู ้
- กองบริหารงาน 
  บุคคล 
- ส านักประกันคุณภาพ 

3) ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านคุณวุฒิและการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
4) สนับสนุนให้คณาจารย์ฝึกอบรมองค์
ความรู้ใหม่กับหนว่ยงานที่มีศักยภาพ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพของตน 

1) อัตราส่วนอาจารย์ที่คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกเพิ่มขึ้น 
2) อัตราส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 
3) อาจารย์เป็นมืออาชีพได้รับการยอมรบัในวงการ
วิชาชีพของตน 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน   
  ทะเบียน 
- กองบริหารงานบุคคล 
 

4) สนับสนุนการสร้าง
ปฏิสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา 

1) ส่งเสริมระบบให้ค าปรึกษาโดยจัด
เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม 

1) อาจารย์และนกัศึกษามีความสัมพันธอ์ันดี และสร้าง
เครือข่ายเมื่อนักศึกษาเรียนจบ 
2) อาจารย์เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นกัศึกษาทั้งด้าน
ความมีวินยัและเป้าหมายชีวิต 
3) นักศึกษามีระบบการขอค าปรึกษา มคีวามไว้วางใจให้
เป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่ได้ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน   
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

1.2 ระบบทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

5) พัฒนาระบบศูนยก์าร
เรียนรู้ (Learning Center) 
ครบทุกพื้นที่ (สี่ศูนย์ของ
มหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อตอ่
การเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การท างานเป็นทีม 

1) พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่
ประกอบดว้ยหอ้งสมุด และ E-Library 
ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง หอ้งประชุมย่อย 
และส่วนสันทนาการ เป็นต้น 
 

1) สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเป็นผูท้ี่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning)  
2) นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม และมีภาวะความ
เปน็ผู้น า 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน   
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กองนโยบายและแผน 

6) พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning 
Space) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อ 
การด ารงชีวิตที่ดีและกระตุ้นให้อยาก
เรียนรู้  

1) พัฒนาแบบจ าลองการบริหารจัดการใช้พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) มีระบบงบประมาณมาสนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
กายภาพของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
3) สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาและบคุลากรพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและรักษาไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน
ทะเบียน   
- กองนโยบายและแผน 

7) เพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ด้านการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

1) พัฒนาระบบ E – Learning 
2) พัฒนาระบบ Online Classroom 
3) พัฒนาระบบ Education 
Technology 
4) พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (Teaching 
Assistant : TA) โดยพัฒนาระบบรับสมัคร
และคัดเลอืกผู้ช่วยสอน รวมทั้งก าหนด
ภาระงานและค่าตอบแทนผู้ชว่ยสอน 

1) การเรียนการสอนมีคุณภาพ 
2) ลดภาระงานของคณาจารย์ เพือ่ให้มีเวลาเพิ่มขึ้น 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของอาจารย์ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน 
  ทะเบียน   
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กองบริหารงานบุคคล 
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ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

8) พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศและอาเซียน 
และได้รับการรับรองจาก
สมาคมวิชาชีพ 

1) เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work 
– Integrated Learning และ STEM 
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรูจ้ากการท างาน
จริง และขยายไประดับนานาชาต ิ
2) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
(เช่น Problem based learning 
project based learning และอื่นๆ) 
เพื่อฝึกนักศึกษาให้คิดเป็นระบบและ
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีทักษะการท างานเป็น
ทีม และ Interpersonal Skills 
3) ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรที่มี
ความพร้อมในการบูรณาการระหว่าง
กระบวนวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ 
4) เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาที่เน้นการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
 

1) หลักสูตรมีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
และอาเซียน 
2) หลักสูตรสามารถขับเคลื่อนระบบการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและก้าวกระโดด 
3) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน 
  ทะเบียน 
 

9) พัฒนาหลักสูตรที่มีความ
พร้อมเป็นหลักสูตร
นานาชาติมาตรฐานสากล 

1) เพิ่มหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับ
นักศึกษาต่างชาต ิ

1) น ามหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน 
  ทะเบียน  
- สถาบันภาษา 
- กองวิเทศสัมพันธ ์
 

10) ก าหนดมาตรฐานความ
เช่ียวชาญของนักศึกษาดา้น
เทคโนโลยีและ
ภาษาตา่งประเทศ  

1) พัฒนาระบบมาตรฐานและ
กระบวนการวัดและประเมินผลความรึ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลย ีเช่น 
เทคโนโลยี 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตน้ 
2) พัฒนาระบบมาตรฐานและ
กระบวนการวัดและประเมินผลความรู้
ความเชีย่วชาญด้านภาษาต่างประเทศ 
 

1) นักศึกษามีทกัษะทางเทคโนโลยีและ
ภาษาตา่งประเทศพร้อมท างานได้ทันที ในประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ  

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน 
  ทะเบียน   
- สถาบันภาษา 
 



95 
 

 

 

 

 
ประเด็นยทุธศาสตร ์

 
เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล (ต่อ) 

11) ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง
ระบบการสอนทฤษฎีและ
การปฏิบัต ิโดยการท าวิจยั
เพื่อน าไปพัฒนาการเรียน
การสอน 

1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎแีละปฏบิัติราย
หลักสูตร 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นด้านการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาและบูรณา
การกับรายวิชาที่สัมพันธก์ันอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
 
 

1) การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถบูรณาการร่วมกันให้มกีารพัฒนาทักษะของ
บัณฑิตนักปฏิบัติเพิ่มขึ้น น าไปสู่ความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน 
  ทะเบียน   
 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลยั และ
เป็นที่พึ่งของสังคม 

12) พัฒนากระบวนการรับ
นักศึกษา ตั้งแตก่าร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กฎเกณฑ์การรับสมัครและ
การคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ 

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง
เครือข่ายกับโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ 
ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษา 
 

1) มีผู้สมัครเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
2) มหาวิทยาลยัสามารถคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าศึกษา
ได้มากขึ้น 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ 
ศิษย์เก่า 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน 
  ทะเบียน   
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองสื่อสารองค์กร 
 
 

 13) พัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยี (ดิจิทัล) ของ
นักศึกษา 

 1) มี Online course ให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง 
2) มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีให้แก่นกัศึกษา 
3) คณาจารย์น าเทคโนโลยีไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1) นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี - รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการ 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลยั และ
เป็นที่พึ่งของสังคม (ต่อ) 

14) พัฒนาทักษะดา้น
ภาษาตา่งประเทศของ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

1) จัดท าป้ายต่างๆ และ Websites ใน
มหาวิทยาลัยเป็นสองภาษา (ไทยและ
ภาษาอังกฤษ)  
2) มี English Corner ตามพื้นที่ต่างๆ 
ของมหาวิทยาลยั 
3) มี Online Course ด้าน
ภาษาตา่งประเทศให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
4) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการใช้
ภาษาตา่งประเทศ เช่น Writing Center  
 

1) นักศึกษามีทกัษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 
ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
2) บัณฑิตพร้อมเข้าสู่การท างานระดับอาเซียนหรือ
นานาชาต ิ

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ 
ศิษย์เก่า 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ส านักส่งเสริม 
  วิชาการและงาน 
  ทะเบียน  
- สถาบันภาษา 
- กองวิเทศสัมพันธ ์
- ส านักวิทยบริการและ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 15) ส่งเสริมนักศึกษาด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้ง
ด้านสุขภาพกายและจิตที่
เข้มแข็ง 

1) จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2) พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษา
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ
ประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
บทบาทในกิจกรรมและความคิดที่
สะท้อนตัวตนของนักศึกษา 
3) สร้างสถานที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
นันทนาการ 
4) จัดสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
เสริมต่างๆ  
5) มีระบบให้ค าปรึกษา (Consults) แก่
นักศึกษาทั้งสุขภาพกายและจิตโดยเน้น
ด้านสุขภาพจิตเป็นหลัก 
6) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การ
พัฒนาทักษะทางปัญญา (Cognitive 
Skills) การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และฝึกสมาธิที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

1) นักศึกษาเป็นที่พึ่งของสังคม สังคมให้การยอมรับเป็น
ที่พึ่งได้ 
2) นักศึกษามีสุขภาพกายเข้มแข็งไม่เจ็บป่วย 
3) นักศึกษามีคุณภาพจิตดี จิตใจเข้มแขง็ จัดการ
ความเครียดได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีการให้อภัย 
เข้าใจและพร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลง 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ 
ศิษย์เก่า 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองพฒันานักศกึษา 
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ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
งานวิจัยและพัฒนา 

2.1 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

1) สนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจยัสู่ระดับชาติ
และสากล 

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ
2) การให้รางวัลกบันักวิจัยที่ตพีิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 
3) ต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน ์

1) นักวิจยัได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
2) ผลงานวิจัยมีคุณภาพน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
 

 2) พัฒนาศักยภาพในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวจิัย 
และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจยัที่มี
ประสิทธิภาพ  

1) ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
2)พัฒนาศักยภาพนักวิจยั เช่น  
การบ่มเพาะนกัวจิัยรุ่นใหม่ นกัวจิัยพี่
เล้ียง เป็นต้น 
3) ส่งเสริมให้เขียนโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย 
2) โครงการวิจัยสามารถสร้างระบบงบประมาณที่มีการ
ขยายผล อาท ิสร้างศูนย์ ความเป็นเลิศ (Excellent 
Center) ทั้งไนด้านเฉพาะทางและส่งเสริมยุทธศาสตร์
ชาติ  
 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
 

 3) ส่งเสริมการบูรณาการ
การท างานวจิัยรว่มกัน
ระหว่างหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือ การบูร
ณาการร่วมกันกับหนว่ยงาน
ภายนอก 

1) เน้นการวิจยัแบบบูรณาการ 
2) สร้างระบบเครือข่ายการวิจยัให้
สอดคล้องกับระบบงบประมาณทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

1) ได้รับงบประมาณเพื่อการวจิัยเชิงบูรณาการเพิ่มขึ้น 
(Agenda และ Area) ตามนโยบายของรัฐบาลและ
งบประมาณวิจัยอื่นตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
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ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
งานวิจัยและพัฒนา 
(ต่อ) 

2.2 ระบบสนับสนุนการ
วิจัยมกีารพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

4) แสวงหาแหล่งทุนวิจยั
ภายนอกด้วยการสร้าง
เครือข่ายกับองค์กรภายนอก
ระดับชาติและสากล 
 

1) พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเงินทุน
ภายนอก 
2) การประชาสัมพันธ์ผลงานวจิัยและ
การสร้างเครือข่าย 
 

1) งบประมาณสนับสนุนการท าวิจยัเพิ่มมากขึ้น 
2) สิ่งสนับสนุนการวิจยัเพิ่มขึ้น 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 

 5) การบริหารจัดการ
หน่วยงานสนับสนุนการวจิัย
และพัฒนาให้ท างานเชิงรุก 

1) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และ
กฎระเบียบของหน่วยงานสนับสนุน
งานวิจัยให้ท างานคล่องตัว และท า
หน้าที่สนับสนุนให้นักวิจัยท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 1) นักวจิัยมีความสะดวกในการท างานวิจัยมากขึ้น และ
ได้รับการสนับสนุนให้ท างานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 

 6) พัฒนาสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี และครุภัณฑ์ที่
สนับสนุนงานวิจัย และ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์วิจยั
ส่วนกลาง เพื่อความเหมาะสมด้าน
งบประมาณและการใช้งาน 
2) พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลย ี
และฐานข้อมูลสนับสนุนการท างานวจิัย 
3) เพิ่มบุคลากรช่วยวิจยั บุคลากรสา
ปฏิบัติการวิจยั 

1) คุณภาพงานวจิัยสูงขึ้น 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการวิจยั 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 

 7) พัฒนาองค์ความรู้เชิง
วิชาการ ด้วยการวิจยัและ
พัฒนา อย่างเป็นระบบ 

1) สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานจัดการ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
2) ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา 
3) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ
งานวิจัยเชิงพาณิชย ์

1) มหาวิทยาลยัสามารถแสวงหาทุนวิจยัและ
งบประมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
2) มหาวิทยาลยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นนวัตกรรม 
(Innovation) และใช้ประโยชน์แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

- อธิการบด ี - คณบดี / ผู้อ านวยการ 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
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ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
งานวิจัยและพัฒนา 

2.3 มีการวิจยัเพื่อการจัด
การศึกษาทางเทคโนโลยี
และการวิจัยเชิงพาณิชย ์

8) พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อ
ต่อการรับบริจาค และการ
ท างานวิจยัร่วมกบัเอกชน 

1) ก าหนดกฎระเบยีบที่เอื้อต่อการรับ
บริจาคและการใช้เงินบริจาคเพื่อ
งานวิจัย และการท างานวิจัยรว่มกับ
เอกชน 
2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาค
เพื่องานวิจยั 
 

1) มหาวิทยาลยัสามารถแสวงหาทุนวิจยัหรือ
งบประมาณด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
- กองคลัง 

 9) ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยดา้นวจิัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภาครัฐด้าน Agenda และ
Area และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนางานวิจัย
ของประเทศ 

1) วิเคราะห์แนวทางการวิจยัที่เอกชน
และภาครัฐต้องการ เพือ่การน างานวิจยั
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศ 
2) บูรณางานวิจยักับหนว่ยงานภาครัฐ 
เอกชน และสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการได้ทันท่วงที 
3) พัฒนาศูนย์วจิัยเฉพาะทาง (Center 
of Excellence) 

 1)ผลงานวิจัยตรงความต้องการของตลาดท าให้แสวงหา
ทุนวิจัยได้เพิ่มขึ้นและสรา้งชื่อเสียงเพิ่มขึ้น 
 2) งานวิจยัมีคุณภาพ มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
- กองนโยบายและแผน 

 10) พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 
11) พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เชิงพาณิชย์ 

1) มีการน าองค์ความรู้จากการวจิัยเพื่อ
ใช้ในการจัดการศึกษา 
2) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน ์
เชิงพาณิชย์  
3) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน า
งานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพือ่
พัฒนาสังคม 

1) มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้
จากการวิจยัเพื่อน าไปใช้ประโยชนอ์ยา่งงมีคุณภาพ 
2) มหาวิทยาลยัมีระบบการสร้างผลงานและสร้าง
ชื่อเสียงเพิ่มขึ้น 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
- กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริการ
วิชาการและพัฒนา
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 

3.1 มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและบูรณา
การการท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก 
 

1) พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอก 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายความรว่มมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างการให้บริการ
วิชาการ 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
เพื่อน าผลการบริการวิชาการไปขยายผล
ในเชิงพาณิชย์ เช่น การน าผลงานเขา้สู่
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 

1) มีเครือข่ายเพื่อน าผลการบริการวิชาการสู่การพัฒนา
สังคมอย่างมีคุณภาพ  

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองสื่อสารองค์กร 

3.2 ระบบบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ
การแข่งขัน 

2) พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร กฎ และ 
ระเบียบการใหบ้ริการ
วิชาการให้เอื้อต่อการแข่งขัน 
และเพิ่มประสิทธภิาพอยา่ง
ต่อเนื่อง 

1) พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มี
ความคล่องตัวสูงขึ้น 
2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
วิชาการและการพัฒนาอาชีพมา
สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการบริการวชิาการที่มี
คุณภาพเป็นที่พึ่งของสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองกลาง 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) พัฒนาบุคลากรให้
สามารถบริการวิชาการอย่าง
มืออาชีพ 

1) ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทางการน า
องค์ความรู้จากการท างานและการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริการวิชาการ 
อาทิ การจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1) องค์ความรู้ของบุคลากรมีคุณภาพ เพื่อให้บริการ
วิชาการอยา่งมืออาชพี 
2) ผลงานบริการวิชาการเป็นที่พึ่งของสงัคมเพิ่มขึ้น 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองบริหารงานบุคคล 
 

3.3 การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

4) สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติทั้งด้าน Agenda และ 
Area และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1) การบริการวิชาการแบบบูรณาการกบั
หน่วยงานภายนอกโดยเน้นการเป็น
เจ้าภาพร่วมที่มีระบบงบประมาณตาม
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

1) มีระบบงบประมาณที่เข้มแข็งจากผลการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
2) เป็นที่พึ่งของสังคมทางด้านเทคโนโลยีและบริการ
วิชาการ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองนโยบายและแผน 
 

5) สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่แก้ปัญหาเร่งด่วน
ของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1) พัฒนาระบบรองรับปัญหาเร่งด่วน
ของสังคมและอุตสาหกรรม 
2)พัฒนาระบบการจัดการปัญหาเร่งด่วน 
จัดการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา บริการ
วิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงท ี

1) มีศูนย์บริการวิชาการเพื่อแกป้ัญหาเร่งด่วนของสังคม 
2) มีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อเป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยี 
บริการวิชาการ และพัฒนาอาชีพ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองสื่อสารองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริการ
วิชาการและพัฒนา
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 
(ต่อ) 
 

3.4 พัฒนารายได้จากการ
บริการวิชาการ 
 

6) สนับสนุนการพัฒนาองค์
ความรู้จากผลงานวิจยัให้
น าไปบริการวิชาการและ
สร้างรายได้จากการบริการ
วิชาการอยา่งเป็นระบบ  

1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการ
บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
จากองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบ
งบประมาณมหาวิทยาลยัที่เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น  
3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ (UBI) ให้
เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับหนว่ยงานภายนอก 
4) พัฒนาการฝกึอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการและ
พัฒนาอาชีพ 
5) พัฒนาหน่วยธุรกิิจเฉพาะทางสู่การ
เป็นผู้ประกอบการใหม ่

1) มหาวิทยาลยัมีความสามารถพึ่งพาตนเองด้าน
งบประมาณอย่างยั่งยืน อาทิ มีศูนย์บรกิารวิชาการ
เฉพาะทาง 
2) สามารถพัฒนาระบบวงจรผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมหรือ
อุตสาหกรรม 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
- กองคลัง 

7) สนับสนุนมหาวิทยาลยั
เป็นสถาบันให้การรับรอง
มาตรฐานระดับชาติและ
สากล 

1) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็น
นวัตกรรมขององค์กรและให้การรับรอง
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ

1) มหาวิทยาลยัเป็นที่ยอมรับและสามารถพึ่งพาตนเอง
ด้านงบประมาณอยา่งยั่งยืน 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- คลินิกเทคโนโลย ี
- กองคลัง 

3.5 ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนา
อาชีพ 

8) ส่งเสริมโครงการเพื่อ
พัฒนาอาชีพ 
9) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้าน
ผลงานมีศักยภาพ การ
บริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพ 

1) ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชพีแก่
สังคม 
2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านบริการวิชาการและการพัฒนา
อาชีพ โดยจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก 

1) มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างด้านการ
บริการวิชาการ พัฒนาอาชีพ และได้รับการยอมรับใน
ฐานะเป็นที่พึ่งของสังคม 
 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร  

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองสื่อสารองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

4.1 มีกลไกที่ปรับวิธกีาร
อนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของประเทศ 

1) ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์
ตามหลักศาสนาเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 
2) สร้างองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และท านุ
บ ารุงอย่างยั่งยืน  
 

1) สร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการ
พัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบตามหลัก
ศาสนา 
2) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
3) สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1) บุคลากรและนักศึกษา มีการด ารงชีวติที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2) อนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนาเพื่อชวีติคุณภาพ 
3) ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม แบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

- รองอธกิารบดีฝ่ายวิชา
กิจการนกัศึกษาและ 
ศิษย์เก่า 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองศิลปวัฒนธรรม 
- กองสื่อสารองค์กร 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) บูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลยั
เช่ียวชาญเข้ากับการอนุรักษ์
ท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

1) สร้างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลอาหารไทย 
2) การท่องเท่ียวเชิงดิจิทัลในเขต 
พระนคร 
3) การท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมพันธ์
กับวัดและวัง 

 1) สร้างจิตส านึกแก่ประชาคมและสังคมด้านการ
อนุรักษ์ท านุบ ารุงและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
2) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

- รองอธกิารบดีฝ่ายวิชา
กิจการนกัศึกษาและ 
ศิษย์เก่า 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองศิลปวัฒนธรรม 
- กองสื่อสารองค์กร 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้าง
จิตส านึก รักษา 
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

3) ส่งเสริมการประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

1) ส่งเสริมการน านวัตกรรมด้าน
ประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทน
มาใช้ภายในมหาวิทยาลยั 
2) รณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา 
อาจารย์ มีจิตส านึกด้านการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงาน 

1) ลดภาระงบประมาณด้านพลังงาน (ค่าสาธารณูปโภค) 
2) ลดมลพิษด้วยพลังงานสะอาด 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองกลาง 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองสื่อสารองค์กร 
 

4) การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 
3Rs (Reduce, Reuse, and 
Recycle) 

1) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิง
อุตสาหกรรม 
2) สนับสนุนการวางแผนก าจัดขยะดว้ย
เทคนิค 3Rs และน าไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
3) สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

1) สภาพแวดล้อมสะอาด และลดการสิน้เปลือง
ทรัพยากร 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองกลาง 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองสื่อสารองค์กร 
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มาตรการด าเนินงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
อย่างมีคุณภาพ 

5.1 มีการพัฒนาระบบทุน
มนุษย์ เพื่อใหบุ้คลากร
ท างานอยา่งมืออาชีพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

1) พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ มวีัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career Path) 
2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรักษา 
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
และการติดตามประเมินผล 
4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราสว่น
บุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน
ให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอื้อต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลยัไปสู่มาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
6) สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และสร้างจิตส านึกต่อมหาวิทยาลยัของ
บุคลากร 

1) บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพสูง 
2) มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 
 

- อธิการบด ี
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองนโยบายและแผน 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัย
เป็น Digital University 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการเป็น 
Digital University 

1) พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) บูรณาการระหว่างการให้บริการและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3) มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
กับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

1) เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าด้าน Digital University - รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองนโยบายและแผน 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 การบริหารจัดการ 
มีความคล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล 

3) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้คล่องตัว  
มีประสิทธิภาพสูง  
ตามหลักการมีส่วนร่วม 
และธรรมภิบาล 

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/
สถาบัน 
2) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความ
คล่องตัว ลดขั้นตอน เพื่อน าไปสู่ One 
Stop Service 
 

1) ระบบการบรหิารจัดการมีประสิทธภิาพ 
2) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของ
มหาวิทยาลัย 
3) บุคลากรมีความสามัคคีปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพและ
มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 
- รองอธกิารบดีฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

 
เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
อย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

5.3 การบริหารจัดการ 
มีความคล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล (ต่อ) 

4) มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิด
ประโยชนสูงสุด 

1) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมต่อกัน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) โครงการพัฒนาระบบการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในหนว่ยงานและ
ระหว่างหนว่ยงาน 
3) พัฒนาระบบหอ้งปฏิบัตกิารกลาง 
(Central Laboratories) เพิ่มขึ้น 

1) บุคลากรในหน่วยงาน มีความรับผิดชอบต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 
2) มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3)บุคลากรมีจิตส านึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน 
 

- รองอธกิารบดีฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองบริหารงานบุคคล 
 

5) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และระบบการตลาดเพื่อการ
แข่งขันทั้งในและนอก
ประเทศ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมาย
เพื่อการศึกษา (Target Market) และ
การวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลยัทุก
ด้าน (ก าลังคน งบประมาณ พันธกิจ 
และทรัพยากรที่จ าเป็น) ในอนาคต 
2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับ
มากขึ้น 
3) จัดท าฐานข้อมูลการเปรียบเทียบ
คู่แข่งของมหาวิทยาลัยทั้งระดับประเทศ
และอาเซียนแบบ Real Time 
 
 

1) มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เพื่อการ
บริหารจัดการดา้นการศึกษาของมหาวทิยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2) มีหลักสูตรใหม่เพื่อจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
3) มหาวิทยาลยัมีผลงานเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองนโยบายและแผน 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
- ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 
- กองสื่อสารองค์การ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

 
เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับนโยบาย       ระดับปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
อย่างมีคุณภาพ 

5.3 การบริหารจัดการ 
มีความคล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล (ตอ่) 

6) การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

1) เตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 

1) การบริหารงานคล่องตัวเอื้อตอ่การจดัการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 
2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณของตัวเองได้อย่าง
อิสระ 
 

- อธิการบด ี
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น า
ด้าน Digital Economy 
ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

7) สนับสนุนงานตามพันธกิจ
ที่สอดคล้องกับนโยบาย
Digital Economy ของ
รัฐบาล 

1) สนับสนุนการบูรณาการ 
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้น าไปสู่การขบัเคลื่อน
นโยบาย Digital Economy 

1) มหาวิทยาลยัเป็นผู้น าด้านการส่งเสริม Digital 
Economy ของประเทศ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
 
 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองนโยบายและแผน 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้
และทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

8) สร้างระบบการหารายได้
อื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จากภาครัฐ 

1) จัดตั้งส านักงานเพื่อบริหารจัดการ
ด้านเงินบริจาค 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่าง
ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลยัเพื่อการมีส่วน
ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง 
3) สร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลยั 
4) การพัฒนารายได้ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 

1) มหาวิทยาลยัพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 

- รองอธกิารบดีทุกฝา่ย - คณบดี/ผู้อ านวยการ 
- กองคลัง 
- กองพัฒนานักศึกษา 
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ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ระยะ 15 ป ี(พ.ศ. 2560-2574) 

 
 การด าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ระยะ 15 ปี ต้องอาศัยการบริหารจัดการแผนฯ สู่การด าเนินการปฏิบัติราชการให้เกิด
รูปธรรมอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลใน โดยเน้น
การบริหารจัดการให้เกิด การรับรู้ ท าความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนครบรรลุตาม 19 เป้าประสงค ์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี  
                       คุณภาพ 

  
  ทั้งนี้จึงได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้ เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนภายใน มทร.พระนคร ตระหนักถึง
ความส าคัญและมีความพร้อมร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี สู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานเชื่อมั่นได้ว่าสามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี 
โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ให้เกิดความสอดคล้อง มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกรอบ
นโยบายและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ก าหนดให้ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยให้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย
และก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติการได้ รวมถึงน าไปเป็น
กรอบในการบูรณการผสมผสานในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งแผนงานย่อยต่างๆ เช่น 
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี แผนระดับหน่วยงาน แผนพัฒนาเฉพาะด้าน และแผนการลงทุน เป็นต้น ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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3. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยการเสนอของบประมาณอย่างเป็นระบบและมีการเข้มแข็ง
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบไปด้วย งบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้  

- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบรายได้ของมหาวิทยาลัย 
- งบประมาณอ่ืนๆ  อาทิ งบบูรณาการ งบจากภาคเอกชน งบจากองค์การระหว่างประเทศ และ

งบจากนานาชาติ 
  ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี 

และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยก าหนดแผนการด าเนินการ โครงการ 
เป้ าหมาย ทรัพยากร งบประมาณ ตามการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์  (Logical 
Framework) ที่จะใช้ในการด าเนินการปฏิบัติราชการ และจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงบประมาณและด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้ 

4. ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยก าหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่หน่วยงานต่างๆ พร้อมกับผลักดันให้บุคลากรมี
ความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สถาบัน ส านัก กอง สาขาวิชา หรือส่วนงาน มีบทบาทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมากขึ้นตามหลักธรรมภิบาล   

5. ด าเนินการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบตามหลัก Plan (P) Do (D) Check (C) และ Action 
(A) ในแต่ละรอบปีงบประมาณ ที่มีการวางแผน การปฏิบัติราชการ การติดตาม การประเมินผล  
การรายงานผล และการปรับปรุง โดยมีแผนกลยุทธ์ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตามหลักวิวัฒนาการ (Evolutions) โดยมีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป โดยยังคงเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เป็นหลัก ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะจัดตั้ง
คณะกรรมการ คณะท างาน หรือหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ต่างๆ ตามที่ได้ด าเนินการในแต่ละปี เพ่ือน ามาปรับกิจกรรม โครงการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีการ
น าเสนอและรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยล าดับ 
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ภาพที่ 4-1 แสดงกลไกโดยรวม การขับเคลื่อนแผนฯ 15 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

ทบทวนผลการปฏิบัติราชการและปรับปรุงแผนฯ ระยะ 5 ปี 

สภาฯอนุมัติแผน 

เสนอแผน 

น าไปปฏิบัติจนครบ 5 ปี 

สิ้นสุด 

รายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี  

เริ่ม 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574 
 

สภาฯ พิจารณา 

แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี และการวิเคราะห์แผนเพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ทุก 5 ปี 

(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

สภาฯ พิจารณา 

ปฏิบัติราชการประจ า ระยะ 5 ป ี

ประเมินแผน น าไปปฏิบัติจนครบ 15 ปี 

ประเมินแผน ระยะ 1 ปี 

ประเมินแผน ระยะ 5 ปี 

ประเมินแผน ระยะ 8 ปี 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ป ี
 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์บรรลุผล
สัมฤทธิ์ และเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ผู้ด าเนินงานทราบว่าผลการปฏิบัติงานส าเร็จหรือล้มเหลวตาม
เป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การปรับแนวทางและแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีกลไกการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   2.1 การติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน โดยคณะ/สถาบัน/ส านัก ต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะให้มีการทบทวนหรือปรับ
กระบวนการท างานหรือแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในรอบ 1 ปีถัดไป 
   2.2 การประเมินผลโดยรวมราย 5 ปี  โดยกองนโนบายและแผน เพ่ือตรวจสอบว่า
มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุก 5 ปี หากผลการปฏิบัติงานล้มเหลว
จะพัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปีถัดไป เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเป้าหมายมหาวิทยาลัยระยะทุก 5 ปี ได้แก่ 
   พ.ศ. 2564 เป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ 
   พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีระดับประเทศ 
   พ.ศ. 2574 มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีระดับอาเซียน 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จระดับเป้าประสงค์ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัระดบัเปา้ประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพือ่ให้เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนด้วยองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและบริการวิชาการ 
(เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง) 
1.1.2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสร้างแรงบันดาลใจของอาจารย์ผู้สอน 
 

1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์นักศึกษาและผู้มารับบริการ) ในการได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย  
 

1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมีความสามารถสูง (จากในประเทศและ
สากล) 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ 
มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นทีพ่ึ่งของสังคม 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 
 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 4) บัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคม 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัระดบัเปา้ประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานวิจัยและพัฒนา 

2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อโครงการวิจัยบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย 
2.2.2 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ด าเนินการประสบผลส าเสร็จตามสัญญา 
 

2.3 มีการวิจยัเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย ์

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาต่อจ านวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
2.3.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย (จ านวนหน่วยงานภายนอกสนับสนุนวิจัย จ านวนโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่ได้รับเพื่อการวิจัยจากภายนอก) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัระดบัเปา้ประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 

3.1 มีระบบเครือข่ายความรว่มมือและบูรณาการการ
ท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 

3.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มีผลงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธภิาพ
และเอื้อต่อการแข่งขัน 

3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักวจิัย และผู้รับบริการด้านการบริหารงานวิจัย) 
ต่อการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3.3.1 จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 
3.3.2 จ านวนองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถพัฒนาให้น าไปใช้ในการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
 

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ 3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ (ล้านบาท) 
 

3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 

3.5.1 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาอาชีพ (ตอบสนองนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นที่พึ่งของสังคม) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัระดบัเปา้ประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

4.1 มีกลไกการอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลีย่นแปลงไปของประเทศ 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ตามยุทธศาสตร์ชาติ) 
 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านกึ รักษาสิง่แวดล้อมให้ยั่งยืน 4.2.1 จ านวนงบประมาณบูรณาการเพื่อการบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ลา้นบาท) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัระดบัเปา้ประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
   

5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

5.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบ (ระดับบริหาร อาจารย์ พนักงานสายสนับสนุนตามหลักธรรมาภิบาล) 
 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้รับบริการ)  ในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นมหาวิทยาลัย Digital University 
 

5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธภิาพตามหลกัการมีส่วนร่วมและ 
ธรรมาภิบาล 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มารับบริการ) ในด้าน
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  
5.3.2 จ านวนรางวัลด้านการบริหารจัดการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการ
ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5.4.1 สัดส่วนการได้รับงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ต่องบประมาณโดยรวมของประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ) 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 

5.5.1 จ านวนงบประมาณมีความพร้อมเพื่อการพัฒนาและบริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (รวมรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประชาพิจารณ์จากแบบสอบถาม 569 คน เพ่ือจัดท า  
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีชั้นน าดา้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติระดับสากล 

คิดอยา่งสรา้งสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยันวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ไฝ่รู้ สูง้าน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคณุธรรม 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 

 
  

โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รสีอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การลงพื้นที่การระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ระยะที่ 1 ศูนย์เทเวศร์ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การลงพื้นที่การระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ระยะที่ 1 ศูนย์โชติเวช 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การลงพื้นที่การระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ระยะที่ 1 ศูนย์พระนครเหนือ 

 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การลงพื้นที่การระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ระยะที่ 1 ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การลงพื้นที่การระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ระยะที่ 2 ศูนย์เทเวศร์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การลงพื้นที่การระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ระยะที่ 2 ศูนย์โชติเวช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การลงพื้นที่การระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ระยะที่ 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
การลงพื้นที่การระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ระยะที่ 2 ศูนย์พระนครเหนือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การผลักดันแผนพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) 

วันที่ 1 - 2  กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 

 

 

  
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดนิทรรศการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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