
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง  
ข้อที่ 11 ศักยภาพคนตลอดชีวิต ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ข้อที่ 23 การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายรัฐบาล (หลัก)  
การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

นโยบายรัฐบาล (เร่งด่วน)  
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 

ระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

วิจัย และนวัตกรรม 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
การจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
การสร้างและการพัฒนาคน 

  ทุกช่วงวัยและตลอดช่วงชีวิต 
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ

ฐานรากเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และประเด็นท้าทาย 

การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม 
ชุมชน ภาคเศรษฐกิจ 

การยกเครื่องมหาวิทยาลัย 
(Reinvent) 

วิสัยทัศน์ (Vision) “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่

พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (19 เป้าประสงค์ 39 ดัชนีชี้วัด 104 กลยุทธ์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของงานวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการบริการวิชาการและ
พัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

4  
เป้าประสงค์ 

10  
ดัชนีชี้วัด 

3  
เป้าประสงค์ 

6 
ดัชนีชี้วัด 

5 
เป้าประสงค์ 

7 
ดัชนีชี้วัด 

2 
เป้าประสงค์ 

3 
ดัชนีชี้วัด 

5 
เป้าประสงค์ 

13 
ดัชนีชี้วัด 

31 กลยุทธ์ 14 กลยุทธ์  10 กลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 41 กลยุทธ์ 

การก ากับติดตาม/รายงานผลการด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

การติดตามและประเมินผล 
ทุกหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้  (กองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลประเมินผลภาพรวม) 
1. รายงานสถานะการด าเนินงานปัจจุบันและผลการด าเนินงานของโครงการของโครงการงบรายจ่ายอื่น เข้าระบบงาน BPM ทุกวันที่ 3 ของเดือน 
2. รายงานผลดัชนีชี้วัดของโครงการงบรายจ่ายอ่ืน เข้าระบบงาน BPM 
3. รายงานผลดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ 
4. รายงานผลดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการงบรายจ่ายอ่ืน (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

กองนโยบายและแผน ด าเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานผลต่อส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), ส านักงบประมาณ (สงป.) (รายงานผลทุกเดือน/ ทุกไตรมาส) 
2. รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย, คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รายงานผลทุกไตรมาส) 

 

 

ผงัการเชือ่มโยงยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 



1.2 

 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผน  

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
1.1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ท่ีสอน
ด้วยสื่อการสอน
ดิจิทัล 
 

1.1.1  
ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีสอน
ด้วยสื่อการสอน
ดิจิทัล หน้า 30 
(ไม่เปลี่ยน) 

1.1.1.1.1 ก าหนดลักษณะ
อาจารย์ท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
1.1.1.1.2  พัฒนาคณาจารย์
ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ท่ี
มีผลงานด้านการจัดการเรียน
การสอนดีเด่นให้เป็นอาจารย์
ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
1.1.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย 

1.1.1.1 สร้างแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีสู่การเป็นอาจารย์ท่ีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
1.1.1.2 ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการ
จัดการเรยีนการสอนด้วยสื่อ
ดิจิทัลระหว่างอาจารย ์
1.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยสีนับสนุน
การเรยีนการสอน 

- จัดท ำลักษณะอำจำรย์ท่ีพึง
ประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
- พัฒนำอำจำรย์ให้มีลักษณะ
เป็นอำจำรย์ท่ีพึงประสงค์ 
- จัดกิจกรรมพัฒนำควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ัง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
- พัฒนำระบบผู้ช่วยสอน 
Teaching Assistant: TA โดย
พัฒนำ ระบบรับสมัครและ
คัดเลือกผู้ช่วยสอน รวมท้ัง
ก ำหนดภำระงำน และ
ค่ำตอบแทนผู้ช่วยสอน  
- พัฒนำระบบเทคโนโลยี
กำรศึกษำ อำทิ E – learning, 
Online Class room 

1.1.1.2 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

1.1.2  
ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หน้า 30 
(ไม่เปลี่ยน) 

1.1.2.1  ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านคุณวุฒิ 

1.1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนา
คุณวุฒิแก่อาจารย์ประจ า  
1.1.2.2 พัฒนากระบวนการ
คัดเลือกอาจารย์ประจ า ท่ี
สามารถคัดกรอง 
ผู้ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและ
มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
สาขาวิชาท่ีต้องการ 
1.1.2.3 สร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเองท างาน
ให้แก่อาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

- จัดหาแหล่งข้อมูลด้าน
ทุนการศึกษาให้แก่อาจารย์ 
  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
- สร้างระบบการคัดเลือก
อาจารย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สนับสนุนทรัพยากรให้
อาจารย์มีความสะดวก 
  ในการพัฒนาตนเอง 

1.1.1.3 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ   
 

1.1.3  
ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
หน้า 31 
(ไม่เปลี่ยน) 

1.1.1.3.1 ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

1.1.3.1 ส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาอาจารย์ในการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1.3.2 พัฒนา
กระบวนการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้โปร่งใส และรวดเรว็ 
1.1.3.3 ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน 
การขอต าแหน่งทางวิชาการ
ระหว่างอาจารยใ์หม ่และผู้ท่ี
มีประสบการณ ์

- จัดกิจกรรมให้อำจำรย์มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ยื่นขอ   
  ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- จัดท ำระบบกำรยื่นขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่
คล่องตัว 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำง   
 วิชำกำร 

 
 
 
 



1.2 
 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
1.2.1.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อสภาวะแวดล้อมใน
การเรียนรู้  

1.2.1 ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อสภาวะแวดล้อมใน
การเรียนรู้ หน้า 31 
(ไม่เปลี่ยน) 

1.2.1.1.1 พัฒนา
ระบบศูนย์การเรียนรู้ 
(Learning center) 
ครบทุกพื้นท่ี  (สี่ศูนย์
ของมหาวิทยาลัย) 
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการ
ท างานเป็นทีม 
1.2.1.1.2 พัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและภูมิทัศน์
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
1.2.1.1.3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 

1.2.1.1 พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้และห้องสมุดให้ครบ
ทุกพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
1.2.1.2 พัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอน 
1.2.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด้วยวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

- พัฒนาและสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ที่ประกอบด้วย
ห้องสมุด และ E Library 
ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้อง
ประชุมย่อย และส่วน
สันทนาการ เป็นต้น 
- พัฒนาพื้นท่ีการเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
- พัฒนาภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
เอื้อต่อการด ารงชีวิตท่ีดี
และกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ 
- สร้างสถานท่ีออกก าลัง
กายและจัดสถานท่ีเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

1.3.1.1 ผลการประเมิน
การบริหารหลักสูตร
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 

1.3.1 ผลการประเมิน 
การบริหารหลักสูตร
โดยรวมของ
มหาวิทยาลัย หน้า 32 
(ไม่เปลี่ยน) 
           

1.3.1.1.1 สนับสนุน
การสร้างปฏิสัมพันธ์
อันดีระหว่างอาจารย์
ท่ีปรึกษาและ
นักศึกษา 
1.3.1.1.2  พัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศและอาเซียน 
และได้รับการรับรอง
จากสมาคมวิชาชีพ 
1.3.1.1.3 พัฒนา
หลักสูตรท่ีมีความ
พร้อมเป็นหลักสูตร
นานาชาติ
มาตรฐานสากล 
1.3.1.1.4 ส่งเสริม
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท้ัง
ระบบการสอนทฤษฎี
และการปฏิบตัิ โดย
การท าวิจัยเพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

1.3.1.1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
1.3.1.2 ส่งเสริมการเปิด
หลักสูตรนานาชาติ 
1.3.1.3 พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการ 
ในประเทศและนานาชาติ 
1.3.1.4 พัฒนาหลักสูตร
โดยมุ่งการเพิ่มขึ้นของอันดับ
มหาวิทยาลัย  
ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกโดยองค์กร
ระดับสากล 

 - เพิ่มและปรับปรุง
หลักสูตรที่มีสหกิจศึกษำ 
เพื่อให้นักศึกษำเรียนรู้    
  จำกกำรท ำงำนจริง 
- ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรที่มีควำมพร้อมใน
กำรบูรณำกำรระหว่ำง
กระบวนวิชำ/สำขำวิชำ/
หลักสูตร/คณะ 
- จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษให้แก่
บุคลำกร 
- ส่งเสริมและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ศักยภำพเพ่ิมขึ้น ด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
- ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำและ
บูรณำกำรกับรำยวิชำท่ี
สัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ  
- ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำน STEM  
- สนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรจัดอันดับ
ของมหำวิทยำลัยโลก 
          



1.2 
 
 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
1.3.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ี
สอบผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบความรู้
ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

1.3.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การวัดสมรรถนะก่อน
ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีด้าน
ภาษาอังกฤษ 
หน้า 32 

1.3.1.2.1 ก าหนด
มาตรฐานความเชี่ยวชาญ
ของนักศึกษาด้าน
ภาษาต่างประเทศ    

1.3.2.1 ก าหนดมาตรฐาน
ทักษะด้านภาษาองักฤษของ
นักศึกษา 
1.3.2.2 พัฒนาวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษให้ได้
มาตรฐานสากล 
1.3.2.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาองักฤษแก่
นักศึกษา 

- จัดท ำเน้ือหำรำยวิชำ
ด้ำนภำษำอังกฤษท่ีได้
มำตรฐำนสำกล 
- จัดกิจกรรมพัฒนำ
วิธีกำรสอน
ภำษำอังกฤษ 
- จัดท ำมำตรฐำนทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำ 

1.3.1.3  ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย 
 

1.3.3  ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 
หน้า 33 
 

1.3.1.3.1 ส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท้ังระบบการสอน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดย
การท าวิจัยเพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.3.3.1 พัฒนามาตรฐาน
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม 
1.3.3.2 พัฒนาวิธีการสอน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 
1.3.3.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
แก่นักศึกษา 

- จัดท าเน้ือหารายวิชา
ด้านเทคโนโลยีท่ีได้
มาตรฐานสากล 
- จัดกิจกรรมพัฒนา
วิธีการสอนทาง
เทคโนโลยี 
- จัดท ามาตรฐานทักษะ
ด้านเทคโนโลยีของ
นักศึกษา         

1.4.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตภายใน  
1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 

1.4.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตภายใน 1 ปี 
ตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ
มาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 
หน้า 33 
(ไม่เปลี่ยน) 
 

1.4.1.1.1 พัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษา 
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก กฎเกณฑ์การรับ
สมัครและ  การคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ 
1.4.1.1.2  ส่งเสริม
นักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมจิตสาธารณะ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาท้ังด้านสุขภาพ
กายและจิตใจท่ีเข็มแข็ง 

1.4.1.1 ส่งเสริมการเรยีน
การสอนทุกรายวิชาให้
สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณธรรมจรยิธรรม มีจิต
สาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และ
สังคม  
1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ 

- จัดกิจกรรมพัฒนำ
อำจำรย์ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ   
ระดับอุดมศึกษำ 
- จัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 
- จัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำให้มีจิต
สำธำรณะและมีควำม
รับผิดชอบต่อหมู่คณะ
และสังคม 
- มีระบบให้ค ำปรึกษำ
แก่นักศึกษำท้ังสุขภำพ
กำยและสุขภำพจิต 

1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิต
ท่ีมีงานท าและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

1.4.2 ร้อยละบัณฑิต
ที่มีงานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หน้า 34 
(ไม่เปลี่ยน) 

1.4.1.2.1  พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี (ดิจิทัล) 
ของนักศึกษา 

1.4.2.1 พัฒนาการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการปฏิบัติการ 
1.4.2.2 พัฒนาการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์เชิงวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 
1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการสื่อสาร 

- จัดท ำหลักสูตรท่ีเน้น
กำรปฏิบัติกำร  
- จัดท ำหลักสูตรท่ีเน้น
กำรคิดวิเครำะห์เชิง
วิชำกำร  
- จัดกิจกรรมท่ี
เสริมสร้ำงทักษะด้ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล และกำรสื่อสำร 



1.2 
 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
1.4.1.3 จ านวนผลงาน
ของนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาตแิละ
นานาชาติ 
 

1.4.3 จ านวนผลงาน
ของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ หน้า 34 
(ไม่เปลี่ยน) 

1.4.1.3.1 พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระบบ 
 

1.4.3.1 พัฒนาการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งสู่การสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อประกวด 
1.4.3.2 พัฒนาทักษะการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม 
1.4.3.3 ส่งเสริมกิจกรรม
การประกวดหรือแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

- สร้ำงแรงบันดำลใจใน
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
เพื่อประกวด 
- จัดกำรเรียนกำรสอนท่ี
มุ่งเน้นกำรมอบหมำย
กำรท ำงำนในรูปแบบ 
ทีมให้บรรลุเป้ำหมำย 
- จัดหำข้อมูล/แหล่งกำร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงำนวิจัย 
ท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
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ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
2.1.1.1 ร้อยละของ
จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัย 
 

2.1.1 ร้อยละของ
จ านวนผลงานว ิจัยท่ี
ไดรับการต ีพ ิมพใน
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
อาจารยประจ า และ
นักว ิจัย หน้า 35 
(ไม่เปลี่ยน) 
 

2.1.1.1.1 สนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ
และสากล 
2.1.1.1.2 พัฒนา
ศักยภาพในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้พัฒนา
อาจารย์และนักวิจัยให้มี
ความรู้และเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัย  
2.1.1.2 พัฒนา
ความสามารถของ
อาจารย์และนักวิจัยใน
การเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  
2.1.1.3 พัฒนาระบบ
โค้ชและพี่เลี้ยง 
(Coaching and 
Mentoring)  
เพื่อฝึกและพัฒนา
บุคลากรให้สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ 
2.1.1.4 สนับสนุนการ
ด าเนินการเผยแพร่
ผลงานวิจัยท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ  
2.1.1.5 สร้างแรงจูงใจ
แก่บุคลากร ในการสร้าง
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติคุณภาพสูงท่ีมี
การอ้างอิงมาก 

- จัดกิจกรรมอาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านวิจัย 
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์
ด้านการเขียน 
  บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
- สร้างระบบโค้ชและพี่เลี้ยง
เพื่อสร้างผลงานวิจัยและ   
  ตีพิมพ์เผยแพร่ 
- สร้างระบบการประเมินท่ีให้
ประโยชน์ต่อนักวิจัย 
  ท่ีมีคุณภาพสูง 
- ให้รางวัลกับนักวิจัยท่ีตีพิมพ์
ผลงานท่ีมีคุณภาพสูง 

2.1.1.2 จ านวน
โครงการวิจัยท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่ง
ภายนอก  ท้ังท่ีเป็นหัวหน้า
โครงการ และเป็นผู้วิจัย
ร่วม  

2.1.2 จ านวน
โครงการวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย  
หน้า 35 

2.1.1.2.1  ส่งเสริม
การบูรณาการการ
ท างานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
หรือการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

2.1.2.1 ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างหน่วยงานท้ังใน
และต่างประเทศ 
2.1.2.2  ส่งเสริมให้
อาจารย์และนักวิจัยมี
ความรู้ใน
กระบวนการวิจัยเชิง
พาณิชย์  
2.1.2.3 พัฒนา
ความสามารถของ
อาจารย์และนักวิจัย 
ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและ
รายงานวิจัย 
 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัย 
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์
และนักวิจัยด้านการวิจัย 
  เชิงพาณิชย์ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์
ด้านการเขียนข้อเสนอ 
  โครงการวิจัย 

 



1.2 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
2.2.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสนับสนุนนการวิจัย 
 

2.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจัย
หน้า 36 
(ไม่เปลี่ยน) 

2.2.1.1.1 แสวงหา
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ด้วยการสร้างเครือข่าย
กับองค์กรภายนอก
ระดับชาติและสากล 
2.2.1.1.2 การบริหาร
จัดการหน่วยงาน
สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาให้ท างานเชิงรุก 
2.2.1.1.3  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
เทคโนโลยี และครุภัณฑ์
ท่ีสนับสนุนงานวิจัย 
และตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.2.1.1.4 พัฒนาองค์
ความรู้เชิงวิชาการ ด้วย
การวิจัยและพัฒนา 
อย่างเป็นระบบ 

2.2.1.1 สนับสนุนการ
จัดหาแหล่งทุนและการ
จัดสรรทุนจาก
งบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรเพื่อ
ด าเนินการวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
2.2.1.2 ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์และ
นักวิจัยด้านการพัฒนา
ผลงานวิจัย 
2.2.1.3 สนับสนุน
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ท้ัง
ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ และ
สภาพแวดล้อม รวมท้ัง
อ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินการวิจัย 

- จัดหำแหล่งเงินทุนและ
จัดสรรทุนจำกงบประมำณ 
  ของหน่วยงำน 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร 
  เพื่อพัฒนำผลงำนวิจัย 
- จัดหำทรัพยำกรท่ีจ ำเป็น
เอื้อต่อกำรด ำเนินกำรวิจัย 
- พัฒนำระบบกำรด ำเนิน
งำนวิจัยให้มีควำมสะดวก 

2.3.1.1 จ านวนของการ
วิจัยท่ีน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน หรือ
การบริการวิชาการในระยะ 
1 ปี  

2.3.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ีน าไป
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน หรือ
การบริการวิชาการ
ในระยะเวลา 1 ปี  
ต่อจ านวน
โครงการวิจัยท้ังหมด                        
หน้า 36 
 

2.3.1.1.1 พัฒนา
หลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการ
รับบริจาค และการ
ท างานวิจัยร่วมกับ
เอกชน 
2.3.1.1.2  ส่งเสริม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ด้านวิจัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ด้าน Agenda และ 
Area และตอบสนอง
ความต้องการด้าน
พัฒนางานวิจัยของ
ประเทศ 
2.3.1.1.3 พัฒนา
หน่วยการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 
2.3.1.1.4 พัฒนา
หน่วยการจัดการองค์
ความรู้เชิงพาณิชย์ 

2.3.1.1 ส่งเสรมิและ
พัฒนาอาจารย์ในการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ใน
การเรยีนการสอนและ
การบรกิารวิชาการ 
 

- วิเคราะห์แนวทางการวิจัยท่ี
เอกชนและภาครัฐ 
  ต้องการ เพื่อการน างานวิจัย
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
  และพัฒนาประเทศ 
- บูรณางานวิจัยกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และ   
  สังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการได้ทันท่วงที 
- พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
(Center of Excellence) 
- มีการน าองค์ความรู้จากการ
วิจัยเพื่อใช้ในการจัด  
  การศึกษา 

 
 
 
 



1.2 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
2.3.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ี
สามารถจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
 

2.3.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีสามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร  
หน้า 37 
(ไม่เปลี่ยน) 

2.3.1.2.1 พัฒนา
หน่วยการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 

2.3.2.1 ส่งเสรมิการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ใน
เชิงพาณิชย ์

- สร้างระบบการจัดการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
- ส่งเสริมกระบวนการการ
จัดท าโครงการวิจัยให้สามารถ 
  จดทะเบียน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร 
- จัดหาทรัพยากรและอ านวย
ความสะดวกในการจด
ทะเบียน    
  ทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

2.3.2.1 จ านวน
งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ า  

2.3.3 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีถูก
น าไปใช้ประโยชน์โดย
หน่วยงานภายนอก
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า หน้า 37 

2.3.2.1.1 พัฒนา
หลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการ
รับบริจาค และการ
ท างานวิจัยร่วมกับ
เอกชน 
2.3.2.1.2 ส่งเสริม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ด้านวิจัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ด้าน Agenda และ 
Area และตอบสนอง
ความต้องการด้าน
พัฒนางานวิจัยของ
ประเทศ 
2.3.2.1.3 พัฒนา
หน่วยการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 
2.3.2.1.4 พัฒนา
หน่วยการจัดการองค์
ความรู้เชิงพาณิชย์ 

2.3.3.1 พัฒนา
หน่วยงานด้านการ
จัดหาและบริหาร
กองทุนเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย 

- จัดตั้งหน่วยงานด้านการ
จัดหาและบริหารกองทุน 
- จัดระบบด้านการจัดหาทุน
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 
- จัดตั้งหน่วยงานด้านการ
บริหารกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ 
เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
3.1.1.1 จ านวนเครือข่าย
ด้านการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก ท้ัง
ภาครัฐ ชุมชน เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม  

3.1.1 จ านวนเครือข่าย
ด้านการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ ชุมชน เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม 
หน้า 38 ( ไม่เปลี่ยน) 

3.1.1.1.1 พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

3.1.1.1 สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก   

- สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชนและ ชุมชน เพื่อ
น ำผลกำรบริกำรวิชำกำรไป
ขยำยผลในเชิงพำณิชย์ 
- พัฒนำระบบเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำครัฐ   ภำคเอกชน และ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้ำงกำร
ให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงยั่งยืน 
 

3.1.1.2 ร้อยละของ
จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านบริการ
วิชาการท่ีมีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  
 

3.1.2 ร้อยละของ
จ านวนเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ 
ท่ีมีการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
หน้า 38 (ไม่เปลี่ยน) 

3.1.1.2.1 พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

3.1.2.1 ส่งเสริม
กิจกรรมการบริการ
วิชาการท่ีร่วมโดย
เครือข่ายความร่วมมือ 

- จัดกิจกรรมกำรบริกำร
วิชำกำรท่ีร่วมมือโดย
เครือข่ำยควำมร่วมมือ  
อย่ำงต่อเนื่อง 

3.2.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการ 
 

3.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการ 
หน้า 39 (ไม่เปลี่ยน) 
 

3.2.1.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร กฎ และ
ระเบียบการให้บริการ
วิชาการให้เอื้อต่อการ
แข่งขัน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
3.2.1.1.2 พัฒนา
บุคลากรให้สามารถ
บริการวิชาการอย่าง
มืออาชีพ 

3.2.1.1 พัฒนากลไก
การบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

- พัฒนำระบบกำรบริกำร 
วิชำกำรให้มีควำมคล่องตัว 
สูงขึ้น 
- ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริกำรวิชำกำรและ
กำรพัฒนำอำชีพมำ
สนับสนุนกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำร 
 

3.3.1.1  จ านวนบุคคล
หรือหน่วยงานเข้ามารับ
บริการวิชาการใน
มหาวิทยาลัย 
 

3.3.1 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
หน้า 39 
 

3.3.1.1.1 สนับสนุน
การบริการวิชาการท่ี
เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติท้ัง
ด้าน Agenda และ 
Area และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
3.3.1.1.2 สนับสนุน
การบริการวิชาการท่ี
แก้ปัญหาเร่งด่วนของ
สังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

3.3.1.1 สนับสนุนการ
ให้บริการทางวิชาการท่ี
สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ   
3.3.1.2 พัฒนาผลงาน
ท่ีได้จากการบริการ
วิชาการให้ก่อเกิด
รายได้อย่างยั่งยืน     

- การบริการวิชาการแบบ
บู รณาการกั บหน่ วยงาน
ภายนอก 
- บริการวิชาการท่ีสามารถ
แก้ปัญหาปัญหาเร่งด่วนของ
สังคม 
- จัดโครงการบริการวิชาการ
จากองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ 

 
 
 



1.2 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ 
เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
3.4.1.1 จ านวนโครงการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

3.4.1 จ านวน
โครงการบริการสังคม
หน้า 40 
 

3.4.1.1.1 สนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้น าไปบริการ
วิชาการและสร้างรายได้
จากการบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 

3.4.1.1 สนับสนุนการ
ให้บริการแก่สังคมท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- จัดโครงการบริการสังคม
จากองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้
จากบริการสังคม  

3.4.2 จ านวนเงิน
รายได้จากบริการ
สังคม 
หน้า 40 (ไม่เปลี่ยน) 

3.4.1.2.1  สนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้น าไปบริการ
วิชาการและสร้างรายได้
จากการบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 
3.4.1.2.2 สนับสนุน
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
ให้การรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

3.4.2.1  สนับสนุน
การน าองค์ความรู้หรือ
ทักษะท่ีโดดเด่นของ
บุคลากร/หน่วยงาน มา
สร้างเป็นโครงการ
บริการสังคม 
3.4.2.2 พัฒนา
กิจกรรม/โครงการ/
หลักสูตร เพื่อหารายได้
จากการบริการสังคม 

- จัดโครงการบริการสังคม
จากองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ 

3.5.1.1 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

3.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรท่ีน าองค์
ความรู้ไปเผยแพร่
และบริการวิชาการ
แก่สังคม  
หน้า 40 

3.5.1.1.1 ส่งเสริม
โครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ 

3.5.1.1 พัฒนาการ
สร้างโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมให้
ตอบโจทย์ชุมชน  
3.5.1.2 ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 
ด้านการบริการวิชาการ 
แก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย 
 

- จัดโครงการบริการวิชาการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 
- ประชาสัมพันธ์ด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.1.1.1 จ านวนโครงการ
บูรณาด้านท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน 
องค์กร   

4.1.1 จ านวน
โครงการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับสังคม ชุมชน 
องค์กร  
หน้า 41 

4.1.1.1.1 ส่งเสริม
การพัฒนามนุษย์
ตามหลักศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
4.1.1.1.2 สร้าง
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และท านุบ ารุงอย่าง
ยั่งยืน 

4.1.1.1 มีระบบกลไกการ
สร้างความตระหนักและ
แรงจูงใจแก่นักศึกษา 
บุคลากรในการอนุรักษ์ 
พัฒนาและการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
4.1.1.2 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการด าเนิน
โครงการบูรณาการด้านท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 
4.1.1.3 สนับสนุนกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ท่ีร่วมกับสังคม 
ชุมชน และองค์กร  

- สร้ำงกิจกรรมหรือโครงกำร
เพื่อกำรพัฒนำมนุษย์  
  อย่ำงเป็นระบบตำมหลัก
ศำสนำ 
- พัฒนำระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
  กับชุมชน 
- สร้ำงฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
- สร้ำงพิพิธภัณฑ์อำหำรไทย 
- จัดกำรท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมไทย/สำกล 

4.1.1.2 จ านวนผลงาน
ด้านการอนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงศาสนา  ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ท่ีเผยแพร่บน
สื่อเทคโนโลยี  

4.1.2 จ านวนองค์
ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์  พัฒนาการ
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม  
ท่ีเผยแพร่บนสื่อ
เทคโนโลยี  
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4.1.1.2.1 บูรณา
การองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีท่ี
มหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญเข้ากับ
การอนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2.1 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 
พัฒนา ท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 
4.1.2.2 ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้าง
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 
พัฒนาท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 
4.1.2.3 สนับสนุนการ
ด าเนินการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 
พัฒนาท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ
ระดับสากล 

- จัดกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรในกำร
สร้ำง  ฐำนข้อมูล ด้ำนกำร
อนุรักษ์ พัฒนำ ท ำนุบ ำรุง
ศำสนำ    ศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
- น ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำ
จัดท ำฐำนข้อมูล ด้ำนกำร
อนุรักษ์พัฒนำ ท ำนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะ   วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
- ให้ทรัพยำกรสนับสนุนและ
อ ำนวยควำมสะดวกใน 
 กำรเผยแพร่กำรอนุรักษ์
พัฒนำ ท ำนุบ ำรุงศำสนำ    
 ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในระดับชำติหรือ   
 ระดับสำกล 

4.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของโครงการ 
Green University 
  

4.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
โครงการGreen 
University 
 (ไม่เปลี่ยน) 
 หน้า 42 

4.2.1.1.1 ส่งเสริม
การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย 
4.2.1.1.2 การ
ก าจัดขยะด้วย
เทคนิค 3Rs 
(Reduce, Reuse 
and Recycle) 
 

4.2.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึก 
รักษาสิ่งแวดล้อม  
4.2.1.2 ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด การ
ลดการใช้พลังงาน และการ
สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีภายใน
มหาวิทยาลัย 

- จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก
แก่บุคลากรและนักศึกษา 
- ใช้มาตรการประหยัด
พลังงานของมหาวิทยาลัย  
  และสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี 



1.2 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5.1.1.1 
ร้อยละของ
บุคลากรท่ี
มีการ
พัฒนาด้าน
อาชีพ   
 

5.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผนพัฒนา
บุคลากร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
หน้า 43 

5.1.1.1.1 พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ  
มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 

5.1.1.1 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
มีประสิทธิภาพ  
5.1.1.2 พัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่
บุคลากร  
5.1.1.3 ส่งเสริมให้พัฒนาบุคลากร
มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล
และเทคโนโลยีใหม่ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
- สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรักษา 
บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลและการติดตามประเมินผล 
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราส่วน
บุคลากรสายวิชาการต่อสาย
สนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน 
และเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล 
- สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และสร้างจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย
ของบุคลากร 
- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสารถด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีใหม่ 

- 
 

5.1.2  ร้อยละ
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร
หน้า 43 

- 5.1.2.1 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถ
วัดประสิทธิภาพการท างานได้อย่าง
เท่ียงตรงและมีความโปร่งใส  
5.1.2.2 สนับสนุนการเพิ่ม
สวัสดิการให้แก่บุคลากร 
5.1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการ
ท างาน  
5.1.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
บุคลากร 

- มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรงและมีความ
โปร่งใส 
- จัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้แก่
บุคลากร 
- จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ท างาน 
- มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- บูรณาการระหว่างการให้บริการ
และการบริหารจัดการเข้ากับ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.2.1.1 
ร้อยละ
ความส าเร็จ
ในการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ 
บูรณาการ
ตาม 
พันธกิจ 
 

5.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารตาม
แบบจ าลอง 
การขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่ 
การเป็น
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 6 ด้าน 
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5.2.1.1.1 พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ มี
วัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 
5.2.1.1.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการเป็น 
Digital University 

5.2.1.1 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนดิจิทัลที่มปีระสทิธภิาพ 
5.2.1.2 เสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
แก่บุคลากร  
5.2.1.3 พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีประสิทธภิาพ 
5.2.1.4 พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล
ส าหรับงานวิจยั สร้างคลังทรัพยากร 
และสร้างองค์ความรู้ดิจิทัล  
5.2.1.5 ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.2.1.6 พัฒนาระบบเวบ็ไซต์ที่
สามารถ ประชาสัมพันธ ์แจ้งขา่วสาร
และให้บริการได้อยา่งครบถ้วน 
 

- มีระบบการจัดการเรียนการสอน
ดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก่นักศึกษาและบุคลากร 
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
- มีระบบฐานข้อมูลท่ีเชื่อมโยง
งานวิจัย ทรัพยากร และองค์ความรู้ 
- จัดหาทรัพยากรและอ านวยความ
สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
- มีเว็บไซต์แจ้งข่าวสารและให้บริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 



1.2 
 

 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5.3.1.1 ผลประเมินการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

5.3.1 ผลประเมินการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
หน้า 45 (ไม่เปลี่ยน) 

5.3.1.1.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
สูง ตามหลักการมีส่วน
ร่วมและธรรมาภิบาล 
5.3.1.1.2  มีระบบการ
จัดการทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 

5.3.1.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
สูง ตามหลักการมีส่วน
ร่วมและธรรมาภิบาล  
5.3.1.2 พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
5.3.1.3 พัฒนาแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ตอบสนอง
นโยบายส านักงาน
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

- มีแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
- ปรับโครงสร้างองค์กร และ
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 
- พัฒนาระบบการให้บริการท่ี
มีความคล่องตัว ลดขั้นตอน 
เพื่อน าไปสู่ One Stop 
Service 
- มีระบบฐานข้อมูลท่ีเชื่อมต่อ
กันเพื่อการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีระบบการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน 

5.3.1.2 ร้อยละ
ความส าเร็จในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
ตามแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะท่ี 12 
 

5.3.2 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานตามแผน 
แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี 
หน้า 45 
 

5.3.1.2.1 การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และระบบการตลาดเพื่อ
การแข่งขันท้ังใน
ประเทศและนอก
ประเทศ 

5.3.2.1 พัฒนา
กระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติท่ี
มีประสิทธิภาพ 
5.3.2.2 ส่งเสริมการ
ก ากับดูแล ประเมินผล
และปรับปรุงการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร
ทุกระดับ  
5.3.2.3 พัฒนา
กระบวนการเร่งรัด
ติดตามการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่าย
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

- จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและ
ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภำพ 
- มีกำรก ำกับดูแล 
ประเมินผลและปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้บริหำร
ทุกระดับ 
- มีกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำม
แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 
 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5.3.1.3  
ร้อยละความเสี่ยง 
ท่ีลดลงของมหาวิทยาลัย 
 

5.3.3 ร้อยละความ
เสี่ยงท่ีลดลงของ
มหาวิทยาลัย  
(ไม่เปลี่ยน) 
หน้า 46 

5.3.1.3.1 เพิ่มการ
เรียนรู้ พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง ให้
สัมพันธ์กับการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ 

5.3.3.1 พัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์  
5.3.3.2 สร้างความ
ตระหนักและความ
เข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับความส าคัญ
และการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง  
5.3.3.3 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
การควบคุมความเสี่ยง  
5.3.3.4 พัฒนา
กระบวนการเร่งรัด
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

- มีระบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ 
- จัดท ำคู่มือเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจด้ำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
- มีกำรรำยงำนผลตำม
กิจกรรมกำรควบคุมควำม
เสี่ยง 
- มีกำรเร่ งรัดติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสีย่ง 

5.3.1.4 ร้อยละ
ความส าเร็จในการเตรียม
ความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐ  
 

5.3.4 ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
การเตรียมความพร้อม
ในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ (ไม่เปลี่ยน) 
หน้า 46 

5.3.1.4.1 การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 

5.3.4.1 เสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากร
ในเรื่องมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ  
5.3.4.2 พัฒนา
กระบวนการด าเนินการ
สู่มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐอย่างเป็นขั้นตอน
และชัดเจน 
5.3.4.3 เร่งรัดติดตาม
การด าเนินกิจกรรมการ
เป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ให้เป็นไป
ตามแผนงาน ภายใน
ระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว้ 

- จัดกิจกรรมสร้ำงควำม
เข้ำใจเรื่องมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ 
- มีกระบวนกำรด ำเนินกำรสู่
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
- มีกำรติดตำมกำรด ำเนิน
กิจกรรมสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัย 
ในก ำกับของรัฐ 

5.3.1.5 จ านวนองค์
ความรู้ท่ีน ามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผล
เป็นรูปธรรม  

5.3.5 จ านวนองค์
ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงาน
จริงของหน่วยงาน
อย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม (ไม่เปลี่ยน) 
หน้า 46 

- 5.3.5.1 พัฒนาการ
จัดการความรู้ในลักษณะ
คลังความรู้ 
ท่ีเป็นหมวดหมู่และง่าย
ต่อการสืบค้น  
5.3.5.2 สนับสนุนการ
ด าเนินการน าองค์
ความรู้มาพัฒนา 
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

- จัดให้มีฐำนข้อมูลคลัง
ควำมรู้ท่ีง่ำยต่อกำรสืบค้น 
- มี ร ะบบทรัพยำกรและ
อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำร
น ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำน 

 



1.2 
 

 

ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5.3.2.1 การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน
ของส านักงบประมาณ 
 

5.3.6 (1) 
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
หน้า 47 

5.3.2.1.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้คล่องตัว 
มีประสิทธิภาพสูง ตาม
หลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล 
 

5.3.6.(1).1 พัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.3.6.(1).2 สนับสนุนการ
เร่งรัดติดตาม การ
ปฏิบัติงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
อย่างต่อเน่ือง 

- มีระบบบริหำรงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัยท่ีมี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 
- ใช้เทคโนโลยีในกำรติดตำม
กำรปฏิบัติงำนและกำรใช้
จ่ำยงบประมำณตำมแผน 

5.3.6 (2) 
ความสามารถใน
การก่อหน้ีผูกพัน
รายการงบลงทุน 
หน้า 47 

- 5.3.6.(2).1 พัฒนา
ระบบบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.3.6.(2).2 พัฒนาระบบ
การรายงานผลการก่อหนี้
ผูกพันรายการงบลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- มีระบบบริหำรงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัยท่ีมี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 
-ใช้เทคโนโลยีในกำรรำยงำน
ผลกำรก่อหนี้ผูกพันรำยกำร
งบลงทุนที่มีประสิทธิภำพ 

5.3.2.2 ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพด้าน
การบริหารจัดการ 
 

5.3.7 ผลการ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการ 
หน้า 47 
(ไม่เปลี่ยน) 

5.3.2.2.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้คล่องตัว 
มีประสิทธิภาพสูง ตาม
หลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล 
5.3.2.2.2 มีระบบการ
จัดการทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.3.2.2.3 การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และระบบการตลาดเพื่อ
การแข่งขันท้ังในประเทศ
และนอกประเทศ 

๕.3.7.1 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยี  

5.3.7.2 เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการ  

5.3.7.3 พัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผล 
กระบวนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- มีระบบสำรสนเทศกำร
ประกันคุณภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 
- จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ประกันคุณภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 
- ใช้เทคโนโลยีในกำรติดตำม
และประเมินผลกำรประกัน
คุณภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 
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ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5.4.1.1 จ านวนโครงการ 
บูรณาการด้าน Digital 
Economy  

5.4.1 จ านวนผู้เข้า
รับบริการสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ระบบ
เปิด และผู้เข้าร่วม
อบรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะด้าน 
Digital Economy
หน้า 48 

5.4.1.1.1  สนับสนุน
งานตามพันธกิจท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย 
Digital Economy ของ
รัฐบาล 

5.4.1.1  สนับสนุนงาน
ตามพันธกิจท่ีสอดคล้อง
กับนโยบาย Digital 
Economy ของรัฐบาล  
5.4.1.2  ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แหล่งบริการสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ระบบ
เปิด ด้าน Digital 
Economy  
แก่บุคลากร/นักศึกษา/
บุคคลภายนอก 

- มีกำรบูรณำกำรกำร
ปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยให้น ำไปสู่ 
Digital Economy 
- มีกำรประชำสัมพันธ์แหล่ง
บริกำรด้ำน  Digital 
Economy ของ
มหำวิทยำลัย 

5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่น
ท่ีนอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ  
 

5.5.1 ร้อยละรายได้
อื่นท่ีนอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ
หน้า 49 
(ไม่เปลี่ยน) 

5.5.1.1.1 สร้างระบบ
การหารายได้อื่น
นอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินท่ี
ได้รับจากภาครัฐ 

5.5.1.1 พัฒนาหน่วย
การบริหารจัดการ 
รายได้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.5.1.2 ส่งเสริมการ
จัดหารายได้ จากความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของแต่
ละหน่วยงาน 
5.5.1.3 ส่งเสริมการ
เรียนการสอนหลักสูตร
ระยะสั้น 
5.5.1.4 ส่งเสริมการ
สร้างรายได้เพิ่มจากการ
ให้บริการพื้นท่ี 

- จัดต้ังส ำนักงำนเพื่อบริหำร 
จัดกำรด้ำนเงินบริจำค 
- สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงศิษย์เก่ำและ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรมีส่วน
ร่วมพัฒนำมหำวิทยำลัย
อย่ำงเข้มแข็ง 
- มีทรัพยำกรและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรสร้ำง
รำยได้จำกควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะ 
- มีทรัพยำกรและอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในหลักสูตร
ระยะสั้น 
- สร้ำงรำยได้เพ่ิมจำกกำร
ให้บริกำรพื้นท่ี 

 

ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดความส าเร็จทีม่ีการปรับปรุงใหม่  

เป้าประสงค ์ ดัชนีชี้วัด 
หน่วยงาน 
ที่จัดท า 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) หน่วยงาน 
ที่ส่งข้อมูล 
ให้ กนผ. 

2562 2563 2564 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมี
ส่วนร่วมและ 
ธรรมาภิบาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ผลประเมิน
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา- 
ภิบาล หน้า  75 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ 

ร้อยละ เดิม 75 เดิม 75 เดิม 75 ส านัก
ประกัน
คุณภาพ 

ใหม ่80 ใหม ่80 ใหม ่80 

5.3.4 ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของ
กำรเตรียม ควำม
พร้อมในกำรเป็น
มหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ  
หน้า ๗๖ 

กบ.+ สอ. ร้อยละ เดิม 80 เดิม 85  เดิม 90 สอ. 
ใหม ่50 ใหม ่80 ใหม ่100 



1.2 

ตารางแสดงดัชนีชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

 

 
ดัชนีชี้วัดที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม 

 
ดัชนีชี้วัดที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัด
สมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ หน้า 33 

2.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า หน้า 38 
 

1.3.3  ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
หน้า 34 

3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่น าองค์ความรู้ไปเผยแพร่
และบริการวิชาการแก่สังคม หน้า 41 

2.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย หน้า 36 

5.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน้า 44 
 

2.3.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการใน
ระยะเวลา 1 ปี ต่อจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด                        
หน้า 37 

5.1.2  ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หน้า 44 
 

3.3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสังคม หน้า 40 
 

5.3.6 (1) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย หน้า 48 
5.3.6 (2) ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันรายการ
งบลงทุน หน้า 48 
 

3.4.1 จ านวนโครงการบริการสังคม หน้า 41 5.4.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรมที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาทักษะด้าน Digital Economy  
หน้า 49 

 


