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 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นการ
จัดท าแผนระยะ 5 ปี โดยให้ความส าคัญกับการบริหารเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนและด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) สัมพันธ์กับระบบงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศซึ่งผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็น
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ การคิดวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ ดังแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ใน
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน และครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนของประเทศ
และสังคมโลก ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นระบบตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
อย่างมีคุณภาพ มีองค์ความรู้สูง ทักษะสูงทั้งในด้านวิชาชีพและการด ารงชีวิต มีจิตใจเย็นเป็นมนุษย์
ตัวอย่างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เพ่ือความสงบ ร่มเย็น เป็นสันติ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นพันธกิจ
หลักด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) 
2. ความโปร่งใส (Transparency) 
3. ความรับผิดชอบ (Accountability) 
4. ระบบคุณธรรม (Merit System) 
5. ปกครองด้วยกฎหมาย (Rule of Law) 
6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 

 

 ดังนั้น การน า Balanced Scorecard (BSC) มาใช้บริหารองค์กรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่ง
คุณภาพ จึงสอดคล้องตามแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่งที่ประสบผลส าเร็จ 
เพ่ือให้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สัมพันธ์กับบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงาน ประกอบด้วย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งเป็น
หน่วยงานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ และหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ สถาบันภาษา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเหล่านี้ได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ บริหารองค์ความรู้และ
บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การพัฒนาทรัพยากร พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาวิชาชีพเฉพาะทางให้มีความรู้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาด
กลาง (SMEs) การขายสินค้าออนไลน์ (Digital organization) และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะ
สูง ให้ก้าวหน้ามากขึ้น เพ่ือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศและสากลได้อย่างยั่งยืน 
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 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงบประมาณของประเทศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ราชการ อาทิ ระบบงบประมาณเชิงบูรณาการ (Agenda) พ้ืนที่ (Area) พ้ืนฐาน (Function) งบพ้ืนฐาน 
จึงมีเพียงงบบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นไม่มาก งบลงทุนโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างต้องมีการจัดการที่ดี มีการผลิตผล
งานที่มีความคุ้มค่าอย่างชัดเจน จึงมีโอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพราะ
สถานการณ์ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต้องอาศัยทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะสูง มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการสร้างสังคมแห่งสันติ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการสร้างสังคมผู้ประกอบการ มีระบบการสร้างอาชีพตั้งแต่การศึกษาใน
มหาวิทยาลัย จบการศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SMEs) เช่น การ
ขายสินค้าออนไลน์ (Digital organization) เป็นต้น  
 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงบประมาณส่งผลกระทบต่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายของประเทศ ผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น
การใช้จ่ายงบประมาณจึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบใหม่ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น จึงมีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิม และมุ่ง
สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ซึ่งเป็น
เป้าหมายส าคัญส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาฉบับแรกของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2574)  
 ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แรก ที่มีการบริหารจัดการสัมพันธ์กับระบบ
งบประมาณของประเทศและการบริหารราชการแผ่นดิน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน าที่ประสบ
ผลส าเร็จด้วยการมีแผนพัฒนาสอดคล้องกับการบริหารและพัฒนาประเทศ (แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สัมพันธ์กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) จึงน าหลักการบริหารจัดการทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality 
Management : TQM) ด้วยเครื่องมือครอบคลุม มิติพัฒนาองค์กร มิติการสร้างประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานภายในองค์กร มิติการบริการให้ได้รับความพึงพอใจของผู้มารับบริการหรือมิติ
ลูกค้า และมิติการบริหารด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ด้วย Balance scorecard 
(BSC) ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นหัวใจในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จตาม
แผน ทุกคนในองค์กรเห็นความส าคัญในการด าเนินการจัดท าดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยมีหลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 
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 1. วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เก่ียวข้องส าหรับการวัดและประเมินผล  
 2. วิธีการวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้วยดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (Key 
performance Indicator) โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าและตรงตามที่สังคมต้องการมากขึ้น 
 3. พัฒนาระบบและวิธีการรายงานผลตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ และผลงานแห่ง     
ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
 4. การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ประสบผลส าเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรพัฒนาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว  
 ที่ส าคัญคือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงจากนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การถ่ายทอด  ถึงผู้
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุพันธกิจและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์     
ที่มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และดัชนีชี้วัด รวมถึงเทคนิคการท างานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การสร้างนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร ประโยชน์ต่อประเทศและต่อการ
พัฒนาเพื่อสันติภาพของโลก 

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สามารถน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรม สามารถบรรลุ
แผนปฏิบัติราชการและส าเร็จค่าเป้าหมายส าคัญ สัมพันธ์กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ปี  
ตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ การรายงานผลการ
ด าเนินงานจะมีระบบมากขึ้น ทั้งรูปแบบการพัฒนาการท างานและระยะเวลาในการประเมินผล 
เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทั่วทั้งองค์กร การรายงานผลสัมฤทธิ์ในรอบเวลาปฏิบัติราชการในการปฏิบัติ
ราชการที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระเวลาที่ต่างกัน อาทิ รอบการ
ท างานระยะ 1 เดือน รายไตรมาส (3 เดือน) ราย 1 ภาคเรียน ราย 6 เดือน ราย 9 เดือน ราย 1 ปี
การศึกษา และรายงานเมื่อครบรอบงบประมาณประจ าปี เป็นต้น  

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ มีเป้าหมายเพ่ือให้การบริหารจัดการด้วยระบบ ต้นน้ า กลาง
น้ าและปลายน้ า พิจารณาจากแผนที่มีความชัดเจนมาสู่การจัดท างบประมาณที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด เพื่อประสบผลส าเร็จขั้นพื้นฐาน คือ ค่าเป้าหมายแต่ละดัชนีชี้วัด 
เป็นล าดับต่อไปที่กระบวนการติดตามและการประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบ และการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการที่มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นทุกคนมีส่วนร่วม ดังนั้น การก ากับติดตาม 
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สัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ส าหรับการสร้างผลงานดีให้มี
ชื่อเสียง ส่งเสริมให้กับหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ทุกหน่วยงานมีผู้มารับบริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งด้านงบประมาณที่ได้รับอย่างเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทสรุปผูบ้ริหำร 
 

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการจัด      
การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพ
ระดับสากล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา น าไปสู่การบริการวิชาการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพอย่างมีคุณภาพ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมีศักยภาพสูงและเป็นที่พ่ึงของสังคมอย่างมีคุณภาพ  

ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้    
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ   
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นแหล่งพัฒนาอาชีพที่สังคมต้องการ เพ่ือเป็น มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการ
คิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง 
โดยมีระบบการพัฒนาอาจารย์ พัฒนาหลักสูตร เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นไป
ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมและบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยภาพรวมการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทศัน์ (Vision)  
 “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้าน

เทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 

ค าอธิบาย 
• มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การประกอบอาชีพเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตสมบูรณ์ เป็นมนุษย์ตัวอย่าง 

• สร้างแรงบันดาลใจ    
พัฒนาทักษะวิชาชีวิตด้วยความมีระเบียบวินัยสูง ใฝ่เรียนรู้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจน าไป 
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พัฒนาวิชาชีพบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง เป็นประโยชน์ตนเองและส่วนรวม 
• ทักษะการคิดเป็นระบบ  

ระบบการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับความมีระเบียบวินัยสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 
ด้วยการฝึกคิดวิเคราะห์และปฏิบัติในเรื่องยากอย่างเป็นระบบเพ่ือประสบความส าเร็จและเป็น
แรงจูงใจให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการพัฒนา
ระบบคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ   

• ปฏิบัติเป็นเลิศ   
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ สะสมประสบการณ์ การมทีักษะสูงในด้าน 

วิชาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
• เป็นที่พึ่งของสังคม           

            การน าความรู้ไปปฏิบัติเพ่ือผลิตผลงานให้ประโยชน์สังคม ในระดับครอบครัวเข้มเข็ง  
สู่ชุมชน ตามแนวทางการเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้และเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ประกอบด้วย 
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา เป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์สุจริต มองเห็น
ปัญหาเป็นปัจจัยส าหรับการพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัยและเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 
พันธกิจ (Mission)  

 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม
ด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 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 

 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
     มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 

An innovative and Technological University for the Land 
   
 อัตลักษณ์ (Identity) 
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บัณฑิตนักปฏิบัติ   ใฝ่รู้    สู้งาน    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีคุณธรรม                                     
Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity 

สุภาษิตสากล                                                                                            

ป า โลกสฺ̣̣มิ ปชฺ̣โชโต                                                                                            
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก                                                                                 

Intelligence is the light in the world 

 ปณิธาน (Determination) 
R  M  U  T  P 

 
 R  : Responsibility  ความรับผิดชอบ 
 M  : Mastery  มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญ 
 U  :  Unity  รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 

T  : Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
 P  : Personal Integrity  มีคุณธรรม  

 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
3. พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
4. พัฒนาการท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป็นแผนที่พัฒนาในระยะที่ 1 โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์ 48 กลยุทธ์ และการ
วัดผลส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน 
และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
(การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนา

อาจารย์ผู้สอนมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนการสอน) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล  
2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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5) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอน 
  
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็ง 
  ทางวิชาการ  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล        
                       (คุณภาพ หรือ ผู้เรียนประทับใจผู้สอนที่มีทักษะสูงและกระบวนการ
เรียนรู้ แนะน าผู้อ่ืนเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้ประโยชน์ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยอ่ืน
ไม่มีหรือมีน้อยกว่า) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงาน(นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา 

(กรณีศึกษาต่อ) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ
เป็นที่พ่ึงของสังคม  

   (ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิต 
สะอาดตั้งมั่นว่องไวในการเรียนรู้และการท างาน) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
3) จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 



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

 

ฑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
   (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาองค์ประกอบการวิจัย พัฒนานักวิจัย พัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาโครงการวิจัยทีม่ีศักยภาพ) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกทั้งที่เป็นหัวหน้า

โครงการและเป็นผู้วิจัยร่วม 
   
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการท างานวิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ  
วิจัย ทันสมัย และสะดวกในการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย 

    
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  
   (คุณภาพ หรือ ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม

และนักวิจัยมีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่อง) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ

ในระยะ 1 ปี 
2) จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร 
3) จ านวนงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 3. 1  มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร 
ภายนอก  
(พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนา 

โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความพร้อมในการบริการวิชาการและ
บริการสังคม) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน 

เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
2) ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการด าเนินงาน

ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 
   

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ 
 แข่งขัน  
  (ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค์ความรู้ใหม่และทันสมัยรองรับการบริการ
วิชาการมากข้ึนและระบบบริการวิชาการมีความคล่องตัว) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน

บริการวิชาการ 
2) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ   

 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและ 
   สังคมของประเทศ  
   (คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค์ความรู้ที่ดี มีหลักสูตรใหม่รองรับ
การบริการวิชาการและบริการสังคม) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 
2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถพัฒนา
และน าไปบริการวิชาการแก่สังคม  

 
เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
  (ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการวิชาการและบริการสังคม 
มีการรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพหรือการพัฒนาอาชีพใหม่) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
1) จ านวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2) จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม 

  
เป้าประสงค์ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนา 
   อาชีพ  
   (ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายไดจ้ากการบริการสังคม ที่เข้มแข็ง) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนามาตรฐานด้านบริการวิชาการ   
3) จ านวนสิ่งประดิษฐ์จากการปฏิบัติทักษะสูงส่งเสริมแรงบันดาลใจในการพัฒนา

อาชีพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่ 
   เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  

  (คุณภาพ หรือ องค์ความรู้ได้รับความสนใจมากข้ึนจากสังคม/ชุมชน 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) จ านวนโครงการบูรณาด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม/
ชุมชน 

2) จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เผยแพร่
บนสื่อเทคโนโลยี 

 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
   (ประสิทธิผล หรือ ผลด าเนินงานได้รับการสนับสนุนก่อให้เกิดโครงการ

พัฒนาต่อยอดร่วมกับสังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ระดับความส าเร็จของโครงการ Green University 
2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสิ่ งแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
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3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงการร่วมกับชุมชน/สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อย่างมีคุณภาพ  

  เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อม
รับความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ  
การพัฒนาจิตสาธารณะและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ   
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

         
  เป้าประสงค์ที่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  
    (พัฒนาองค์กร หรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทันสมัย 
  พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการ

ตามพันธกิจ 
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

   
 เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี 
    ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

  (ประสิทธิภาพ หรือ การท างานท่ัวทั้งองค์กรเป็นระบบ P-D-C-A  
และระบบการประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะที่ 12  
3) ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย   
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4) ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐ 

5) จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม 

6) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของส านักงบประมาณ 
7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

 เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 (คุณภาพ หรือ บุคลากรพึงพอใจ ปลอดภัยในการท างาน มีสุขภาพจิต
สมบูรณ์ ผู้รับบริการประทับใจ หน่วยงานภายนอกพึงพอใจ) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy 
2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้าน Digital Economy 

 
  เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

      (ประสิทธิผล หรือ ผลงานทั้งองค์กรได้รับการรับรองเป็นหน่วยงาน
ตัวอย่าง ระบบสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้มแข็ง) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 
2) ระดับขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ 

 
 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) อาศัยหลักการระดมสมอง (Brainstorming) และการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาที่น าไปด าเนินการได้ โดยก าหนดมาตรการ แนวทางเพ่ือมุ่ง
ด าเนินงานสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เพ่ือให้ได้แผนพัฒนา
ในช่วง พ.ศ. 2560 เป็นช่วงพัฒนาระบบงาน พ.ศ. 2561 เป็นการบริหารระบบงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย เดิมและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหม่ เพ่ือให้เป็น Base line เพ่ือการขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดระบบการท างานอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562 ด าเนินการโดยใช้
เครื่องมือดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (Key performance indicator) สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงาน 
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ส าหรับผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
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  ส่วนที่ 2 
 

ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 การจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) มหาวิทยาลัยท าการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
และประเทศไทย นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินงานให้บรรลุ พันธกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 

2.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทย 
  

  จ านวนประชากรของโลก ณ พ.ศ. 2560 คือ 7.63 พันล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์จ านวนประชากรโลกในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะมี
ประชากรจ านวน 9.7 พันล้านคน ถึงแม้ว่าจ านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่อัตราการเติบโต
ของประชากรโลก (World growth rate) กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเมือง ส่งผลให้โครงสร้างประชากรโลกเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในส่วนของประเทศไทย ก็มีแนวโน้มเข้าสังคมผู้สูงอายุ อัตราการเพ่ิมของจ านวน
ประชากรไทยลดลง สืบเนื่องมาจากการวางแผนครอบครัว ซึ่งพบว่าปัจจุบันประชากรไทยมีอัตรา
เจริญพันธุ์โดยรวม ลดลงต่ ากว่าระดับทดแทนถึงประมาณ 1.8 คน อีกทั้งประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย  ณ พ.ศ. 2560 คือ 
65,931,550 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์จ านวนประชากรไทยในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) 
จะลดลงเหลือเพียง 62.452 ล้านคน เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน
ประชากรไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 74 ปี ณ พ.ศ. 2559 และจะมีอายุยืนยาวขึ้นเป็น 83 ปี ณ พ.ศ. 2593 
ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 17.54 เหลือ ร้อยละ 13.57 และวัยแรงงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.13 เป็นร้อยละ 30.18 ในอีก 20 ปีข้างหน้า        
ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานท าให้อาจจะขาดแคลนแรงงาน จึงต้องมีการพัฒนาแรงงานให้มีผลิต
ภาพสูงขึ้นเพ่ือทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป นอกจากนี้สังคมผู้สูงอายุยังเพ่ิมภาระด้านงบประมาณ
จากภาครัฐในการบริการสุขภาพแก่ประชากรอีกด้วย กระแสของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรมท าให้เกิดรูปแบบการด าเนินชีวิต   
การท างานและความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา 
 ด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงโลกก าลังก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industries 4.0)  
เทคโนโลยีส าคัญที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เช่น 3D Printing หุ่นยนต์ท างานร่วมกับ
มนุษย์ ท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การปฏิวัติดิจิทัล (Digital 
Revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (internet of things) และส่งผลให้รูปแบบ
การด าเนินชีวิต การท างานและความสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมโลกไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปฏิวัติอุตสาหกรรมในภาค
ส่วนต่างๆ ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยน า
ระบบอุตสาหกรรมที่เป็นออโตเมชั่น (Automation) มาใช้ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยมี
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การน าระบบออโตเมชั่นมาใช้งาน แต่เป็นเพียงการน ามาใช้เฉพาะส่วนและที่ผ่านมาไม่มีศักยภาพใน
การผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง 
 นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทางด้านการ
สื่อสาร ระบบข้อมูล สังคมโซเชียลมีเดีย การซื้อขายสินค้าออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอัตราการเติบโตและความหลากหลายของข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้
แนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีด้าน Cloud Computing เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี  การตลาดโลกที่มีผลกระทบต่อวงการ
อุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Tradition IT) ด้าน IT Infrastructure มีแนวโน้มลดลงและตลาด Public Cloud จะมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งนี้ภาคเอกชนในประเทศไทยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ เป็น 
Software as a Services (SaaS) มากขึ้น แม้แต่หน่วยงานภาคการเงินการธนาคาร หลายแห่งมีการ
ใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ได้แก่ Salesforce, Google Apps และ Microsoft Office 365 
 ด้านเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่ า มีความผันผวน และศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจย้าย
ด้านทวีปเอเชีย บทบาทของประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น  
การแข่งขันในตลาดการค้าโลกเป็นรูปแบบการค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมีการ
เคลื่อนย้ายเสรีของทรัพยากร แรงงาน เงินทุน ข่าวสาร เทคโนโลยี สินค้า โดยมีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการต้องปรับตัวให้ทัน  
นอกจากนี้อุปสงค์ในประเทศน้อยกว่าขีดความสามารถในการผลิตท าให้พ่ึงการส่งออก ในขณะที่ผลิต
ภาพปัจจัยการผลิต (TFP) ขยายตัวน่าพอใจแต่ยังต้องใช้เวลา และก าลังแรงงานเริ่มลดลงในขณะที่
การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานไม่สามารถสนองความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ ปัจจุบัน
ธนาคารโลกจัดกลุ่มประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-สูง จึงควรเพ่ิมมูลค่าของ
ธุรกิจภาคบริการ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้  และการกระจายการถือครอง
ทรัพย์สินสูงขึ้น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทันสมัยใช้งานได้ตามความจ าเป็น ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทั้งครอบคลุมและยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งการก้าวข้ามกับดัก
รายได้ปานกลาง สามารถท าได้ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วและอุตสาหกรรม
กระแสใหม่ (New s-curve) รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล และพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจใน
ประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตร  
 ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and Nature) ภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศที่
ผันผวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป
ไม่สามารถท านายการเกิดภัยพิบัติล่วงหน้าได้ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น เนื่องจากน าทรัพยากรไปใช้ในปริมาณมากและรวดเร็วของความเจริญทาง
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ฟ้ืนตัวช้า ปริมาณการผลิตน้ ามันลดลงและ
ราคาแพงขึ้น จึงมีการผลิตพืชพลังงานทดแทน นอกจากนี้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์การใช้พ้ืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้มีความต้องการ  
ใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมเขียวเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่จ านวนประชากร
เพ่ิมขึ้น ขนาดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ 



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

 

 
 

 

เสื่อมโทรมรุนแรงขึ้น ได้แก่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้เกิดปัญหาซากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการก าจัดหรือการรีไซเคิลด้วยวิธีการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้สารพิษ
รั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เกิดสะสมสารพิษและตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
 ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือทิ้ งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ส่วนขยะอุตสาหกรรมมีปริมาณเพ่ิมเช่นกัน เนื่องจากมีสถานที่ก าจัดกาก
อุตสาหกรรมที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งขยะมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเกิดจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
ซึ่งยังไม่สามารถก าจัดอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ปัญหาการบุกรุกป่าไม้มากขึ้น และมีการปลูก
พืชเศรษฐกิจในเขตอนุรักษ์ ท าให้ปัญหาหมอกควันไฟป่ามีความรุนแรง สถานการณ์น้ าและภัยแล้งซึ่ง
มีสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ขาดป่าไม้ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก       
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นและเกิดบ่อยครั้ง ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน     
ในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย 
  การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายซึ่งมีสมาชิกเข้า
ร่วมและการก่อเหตุรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นการก่อเหตุที่มีผู้ก่อการจ านวนน้อยคนและ
บางครั้ง มีผู้ก่อการร้ายเพียงคนเดียว ท าให้การป้องกันท าได้ยาก และปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของ    
ผู้ลี้ภัยจากประเทศที่เกิดสงครามและการก่อการร้ายโดยเฉพาะในยุโรปและแถบตะวันออกที่ก าลัง     
แผ่ขยาย นอกจากนี้  ยังมีแนวโน้มเกิดอาชญากรรมไซเบอร์เพ่ิมขึ้น ซึ่งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมไซเบอร์ยังคงต้องค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้ประเทศต่างๆ 
ยังยึดหลักบริหารจัดการที่ดี ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนมีความเข้มข้นมากขึ้น 
   รวมถึงประเทศไทย ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินท าให้จ าเป็นต้องปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้การเมือง
ไทย ยังมีความไม่แน่นอนผันผวน นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง นอกจากนี้การก่อการร้าย    
ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ อาจจะลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
และอาจมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายออกมาบังคับใช้ อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

2.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 
– 2560) ได้ด าเนินการวางรากฐานมาจากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
การศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 2.2.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9         
ที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย มานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง       
ในการน าวิชาการต่างๆ ที่สัมพันธ์กันและครอบคลุมมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ          
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในสังคมโดยเฉพาะคนในชาติ 
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ประชาชน สถาบันครอบครัว ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้น าชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ภายในของแต่ละส่วนในสังคมให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความรู้ อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล
และพร้อมต่อการน าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี แตกต่างจากการด าเนินการเพ่ือการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่มี
บริบทเพ่ือเพ่ิมรายได้ขององค์กร บทบาทในการแข่งขันจึงไม่เหมือนกัน ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจึง
เป็นการพัฒนาความมั่นคงอย่างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชีวิตจึงจะมีความ
ปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณ วิถีชีวิตจึงต่างกันระหว่างการแข่งขันเชิงธุรกิจและวิธีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   
 ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังนี้  
 “ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีของปัจจัยต่างๆ ส าหรับการท างานแต่ละประเภท         
แต่ละเวลา ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและ  
การบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
 “ความมีเหตุผล” หมายถึง ปัจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า    
จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  
 “ภูมิคุ้มกัน” หมายถึง รากแก้วด้านระเบียบวินัย เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ        
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า      
จะเกิดขึ้นในอนาคต  
  

 เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้  
 “ความรู้” ประกอบด้วย ความรู้ขั้นสูง จินตามยปัญญา หรือภาวะนามยปัญญา ไม่ใช่แค่จ าได้
ท่องได้ (สุตตมยปัญญา) ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะ
น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน        
การปฏิบัติ  
 “คุณธรรม” ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

 2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 การก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ         
ในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ส าหรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจะช่วยยกระดับ
คุณภาพของประเทศไทยทุกภาคส่วน น าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกได้ในอนาคต 
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 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ STEM: Science, Technology, 
Engineering, Mathematics เป็ น พ้ื น ฐ า น ใน ก า ร ส ร้ า ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น เท ค โน โล ยี 
(Technoprenuer) ที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน ตามกรอบการพัฒนาในระยะ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นอกจากนี้ในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล โดยจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์อื่นฯ ที่เก่ียวข้อง 
 

 
ภาพที่ 2-1 ระบบปฏิบัติเพื่อพัฒนามนุษย์ให้ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่นสุขภาพทางกายและจิตใจ

สมบูรณ์ 
 

จากภาพที่ 2-1 เป็นระบบปฏิบัติตลอดทุกช่วงวัยให้มนุษย์มีความเข้าใจ ให้ความส าคัญกับ
พัฒนาการของกายและจิตใจนับแต่แรกเกิด ความมีระเบียบ วินัย ตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือให้มีระบบการคิด
การวิเคราะห์ มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาชีวิตแต่ละช่วงวัยให้มีความสามารถด้านสังคม เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ จนถึงการเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาวิชาชีพในสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็น
บุคลากรของโลกที่มีการพัฒนาอาชีพตามความถนัด เป็นผู้น าครอบครัว เป็นที่พ่ึงสังคม เป็นผู้เห็น
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ความส าคัญของทุกสรรพสิ่งที่ปรับสมดุลทางธรรมชาติ เป็นมนุษย์ที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากข้ึน 
ไม่ต้องร่ ารวยเงินทอง แต่ให้มีการออมที่ดี ไม่เดือดร้อน แต่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศหากส าเร็จวิชาชีพ และวิชาชีวิตได้ดีแล้วบุคคลนั้น      
จะปลอดภัยจากความโลภ โกรธ หลง เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม หากฝึกให้มีในตัวในใจแล้วชีวิต   
จะด าเนินไปตามปรกติสอดคล้องกฎธรรมชาติ ที่ว่า “เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” เป็นระบบ
การพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้สูงสุด ท าให้บุคคลนั้นเข้าใจได้ว่า “ชีวิตนั้นธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาเอง      
ไม่นานธรรมชาติก็จะน ากลับไปไม่มีตนอีกเลย” จึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนให้ดี มีชีวิตเข้าใจธรรมชาติ       
จิตสะอาดตั้งมั่นว่องไวในการท างาน ผลิตผลงานที่ดีมีประโยชน์ พัฒนาตนอยู่เสมอสร้างผลงานที่เกิด
ประโยชน์ตนเองและผู้อื่นตลอดชีวิต  

เครื่องมือที่ช่วยท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด คือ กฎธรรมชาติ ที่มีการใช้ในหลักการปฏิบัติใน
บางศาสนา อาทิ อริยสัจจ์ หากปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วมนุษย์ก็จะมีความสามารถสูงทั้งการคิดการ
แก้ปัญหาและปลอดภัยจากความทุกข์ได้ มีความสามารถสูงในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตใจสูง เข้าใจความไม่คงอยู่ ไม่ถาวร ยกเว้นการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้อ่ืน
นั้นเป็นหน้าที่ตามกฎธรรมชาติ หากพัฒนาได้อย่างเหมาะสมแล้วท าให้จะมีทักษะการเรียนรู้สอดคล้อง
ตามแนวทางการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 เป็นระบบการพัฒนาตั้งแต่เด็ก เข้าสู่วัยรุ่น วัยท างาน วัยพัก
จากการงาน ตลอดทุกช่วงวัยให้คนไทยมีความสามารถสูง มีการประกอบอาชีพที่พัฒนาด้วยตนเอง   
มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการเป็นสังคมแห่งการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ปัจจัยส าคัญส าหรับ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-2 ระบบพัฒนาวินัยคุณภาพชีวิตที่ดีตามช่วงวัยด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีชีวิต

สมบูรณ์ 
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จากภาพที่ 2-2 แสดงระบบปฏิบัติแต่ละช่วงวัยในการพัฒนามนุษย์ให้ระเบียบวินัยเป็นฐาน 
เป็นรากแก้วส าหรับใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและก้าวหน้าอย่างถูกต้อง เป็นบุคคลที่พัฒนาประเทศประเทศ 
ผู้มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ พัฒนามนุษย์ให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวิจัย (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) มหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนา
ศักยภาพคนให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองตลอดชีวิต การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสร้าง
ระบบศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จสูง เป็นบุคคลที่มีคุณค่าตลอดชีวิต ส าหรับการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ  
 

  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  เมื่อพิจารณาจากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท าให้การน าแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 เพ่ือการพัฒนาประเทศ ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามหลักความสมดุลและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ จึงพบว่า 
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการอย่างไร ในเป้าหมายการพัฒนา 6 ประเด็น ได้แก่  

ประเด็นที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ นั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตอย่างไร 

ประเด็นที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง มหาวิทยาลัยต้องพัฒนา
ทักษะวิชาชีพตามท่ีสังคมหรือผู้ประกอบการต้องการอย่างไร 

ประเด็นที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ พ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ได้แก่  ความมีระเบียบวินัย ใฝ่ เรียนรู้  การสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้
ความสามารถด้านวิชาชีพเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพสร้างระบบเศรษฐกิจทั้งของตน
และส่วนรวมต่อไป 

ประเด็นที่ 4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  การพัฒนาเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือ
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างไร 

ประเด็นที่ 5  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา ในการพัฒนามนุษย์ด้านจิตวิญญาณให้มีทั้งศาสตร์และศิลปะในการครองชีวิต มี
ความรัก สามัคคี เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาโดยตรง ในการพัฒนาแต่ละช่างวัย 

ประเด็นที่ 6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ในส่วนนี้นั้น ศีลธรรม การมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิ
และเข้าใจหน้าที่ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแต่แรกเกิดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ตามแนวทางท่ีส าคัญประกอบด้วย 
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1) การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์   

2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า      
มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

3) มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4) องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต เป็นบทบาทโดยรวมที่มหาวิทยาลัยควร
ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานในภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน 

5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา สังคม และ
ชุมชน 

6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7) พัฒนาสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึง   
 

 
ภาพที่ 2-3 การพัฒนามนุษย์ให้ประสบผลส าเร็จด้านวิชาชีพการด างชีวิตที่เข้มแข็งและ

ปลอดภัย 

จากภาพที่ 2-3 แสดงผลส าเร็จในการพัฒนามนุษย์ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หากประสบผลส าเร็จ มนุษย์ ซึ่งแปลว่า ผู้มีจิตใจสูงจากการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบโดยการปฏิบัตินั้น จะมีทั้งทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องขณะเดียวกันก็เป็นผู้มี
ทักษะการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์มีจิตใจสูง ยิ่งอายุเหลือน้อยลงๆ อวิชชาในจิตใจก็น้อยลงๆ และหมดไป
ในที่สุด จึงเป็นผู้ที่เย็นใจในการใช้ชีวิตหรือการมีชีวิตอย่างจิตใจสมบูรณ์แม้จะประสบกับปัญหาหนัก
หรือแก้ไขยากก็ตาม ดังนั้น จึงเป็นผู้มีจิตวิญญาณ ความมีปัญญาอย่างแท้จริงในตัวในจิตใจ อย่างไรก็
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ตามเพ่ือให้การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสอดคล้องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แนวทางการพัฒนา
มนุษยท์ี่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  ปรับปรุงมาตรการในการควบคุมปัจจัย       
ทีส่่งผลเสียต่อสุขภาพ  

5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
อาท ิปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับสถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมการศึกษา การท างาน
จนถึงผู้สูงวัย อาท ิผลักดันให้มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

7) ผลักดันให้สถาบันมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวบุคลากร และเป็นสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

แสดงผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย  
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ      
ในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจที่ดีมีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวางรากฐานให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวเข้มแข็ง 
ตลอดจน เป็นผู้ที่เก่งด้านการท างานที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต  

ส าหรับการจัดการการศึกษาตามแผนยุทศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์     
ที่เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางสอดคล้องตามอัตลักษณ์ จะเป็นผู้ มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้  

การพัฒนามหาวิทยาลัยน าไปสู่การพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วจะมีทรัพยากรบุคคลเพ่ือการรักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต ในด้านต่างๆ 
อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป 
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 2.2.4 นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย  
 1) การแปลงกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรน้อมน ามาเพ่ือพิจารณาส าหรับการพัฒนาหลักสูตร 
 2) การปฏิรูปการศึกษา ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ 
เป็นผู้น าในการด าเนินการภายใต้กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรมีระบบการสอนเน้นคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ อย่างเป็รูปธรรม 
 4) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ควรเปิดรับผู้ด้อยโอกาสมาพัฒนา 
 5) การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
 6) การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา มทร.พระนคร สามารถพัฒนาหลักสูตรเพ่ือต่อยอดอาชีวศึกษา
ด้านวิชาชีพเนื่องจากมีพ้ืนฐานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกัน 
 7) การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  
 8) การผลิตนักศึกษาตามความถนัด 
 9) การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการเป็นผู้บริการวิชาการให้กับอาชีวศึกษาเพ่ือวางแนวทางผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติทักษะสูง และเป็นพ่ีเลี้ยงวิทยาลัยอาชีวศึกษาในระยะยาว 
 10) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 11) การลดภาระงาน/กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
 12) การน า ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
   
 2.2.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ  ฉบับที่  1  
(พ.ศ. 2555 - 2564) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่าง
มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับ
อนาคตของประเทศที่มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ซึ่งสอดรับกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มี
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการ
ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาของนโยบายและ
แผนฯ 5 ประการ ได้แก่  
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 1) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพ
ที่มีภูมิคุ้มกัน  
 2) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มี
คุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค  
 3) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
 4) พัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์  
 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 - 2564) ประกอบด้วย (1) การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมใน
ภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี           
และนวัตกรรม (4) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   
และนวัตกรรม และ (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือ          
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
 2.2.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาบนพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการ
น าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์การวิจัย ได้แก่  
 1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตาม
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  
 3) ส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  
 4) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบ
นิเวศการวิจัยที่เหมาะสม  
 5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ  
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 6) เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 2.2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21”  โดย              
มียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 แผนการศึกษาชาติมุ่งหมายให้เกิดผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ        
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  

การอ่าน (Reading)  
การเขียน (Writing)  
การคิดเลข (Arithmetic)  
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking 

and Problem Solving)  
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding)  
ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 

and Leadership)  
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 

and Media Literacy)  
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 

Literacy)  
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

การพัฒนาการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ  หมายถึง การพัฒนาผู ้เรียนให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมด้านสังคม การบริหารจัดการ เศรษฐกิจเ พื่อการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน 
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 2.2.8 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เพ่ือเปนกรอบทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก 
นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ดังนี้  

1) การสงเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา เปนองคกรหลักดานอุดมศึกษา เสนอนโยบายและ
แผนการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และก าหนดทิศทางการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือ
กับอุดมศึกษาตางประเทศ 
 2) การสงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน วางแผนและสงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้ งเชิ งปริมาณและคุณภาพ  
รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาก าลังคนในวัยท างาน โดยมีฐานขอมูลการผลิตบัณฑิตรายสาขาวิชา 
 3) การสงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การใชประโยชนใน
เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย และเพ่ิมศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาและการวิจัย 
  
 2.2.9 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยี
ดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จใน
การพัฒนาประเทศ ตามที่ก าหนด คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” เพ่ือให้ประเทศไทยที่
สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูล ทุนมนุษย์ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการของประชาชน ในระยะยาวโครงสร้า งพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็น
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ             
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
ส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้
โดยสะดวก  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ  ให้เกิดบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ ท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กร
เดียว เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้
ความสามารถ เชี่ยวชาญมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ความส าคัญกับชุดกฎหมาย 
กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ และมี
มาตรฐานด้านข้อมูลเป็นสากล คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม ท าให้ประชาชน
มีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ 
 
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  
 2.3.1 ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ รับการสถาปนาขึ้นตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548    
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง 
คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร์ 
และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมกันเป็น “มหาวทิยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  
 
 

ปี 2443 ปี 2476   ปี 2481 ปี 2491   ปี 2501   ปี 2518  ปี 2531  ปี 2548   ปี 2560 
 
  
 
 

 
 วิทยาเขต     วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาลัยเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครบรอบ 12 ปี 

 พณิชยการพระนคร  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  โชติเวช   เทเวศร ์  พระนครเหนือ   และอาชีวศึกษา ราชมงคล ราชมงคลพระนคร   ราชมงคลพระนคร 
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีจ านวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งอยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ดินรวม 52 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ประกอบด้วย 4 ศูนย ์ดังนี้ 
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  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 เลขที ่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 ตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับประเทศ เข้าสู่ประเทศ
ไทยที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือส่งเสริมระบบการพัฒนามนุษย์อย่างสมบูรณ์ตลอด
ชีวิต ด้วยการจัดการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ จึงก าหนดโครงสร้างการบริหาร ระบบ
การจัดการที่มีคุณภาพ เน้นทุกคนมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพ 2-4 
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 2.3.3 รายงานสถานะภาพมหาวิทยาลัยในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2560) 
 งบประมาณ 
  งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน  หน่วยงานสามารถน า
งบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามแผนงานที่ก าหนด ทั้ งนี้การจัดสรรงบประมาณ
ให้สามารถน างบประมาณที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูงสุด โดยผลการด าเนินงานด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้ 
งบประมาณรายจ่าย 
  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 มหาวิทยาลัยฯ มีแผนและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ตามภาพที่ 2 - 5 และ 2 - 6 พบว่าแผนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.95 จากแผนที่ 
ตั้งไว้และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ า คิดเป็นร้อยละ 82.41  

 
ภาพที่ 2 - 5 แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 

 

 
ภาพที่ 2 - 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 
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  เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 - 2560 พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่า
ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้โดยเป้าหมายกรมบัญชีกลาง ดังภาพที่ 2 - 7 
 

 
 
 

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 
ภาพที่ 2 - 7 ร้อยละผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 

  
งบประมาณเงินรายได้ 
  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีแผน-ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
เงินรายได้ ตามภาพที่ 2 - 8 และ 2 - 9 ซึ่งพบว่า แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
75.34 จากแผนที่ตั้งไว้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ต่ า
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.89 จากแผนที่ตั้งไว้ 
 

     
 
 
 
 

           
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 - 8 แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 
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      ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2560 
 

ภาพที่ 2 - 9 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
  มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 โดยมีการเปิด
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบ
หลักสูตรจะเป็นบัณฑิตมีผลการเรียนครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะ 
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีคุณธรรม 
 

 
 

ภาพที่ 2 - 10 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558 - 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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 จากภาพที่ 2 - 10 พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ภาพรวมหลักสูตรที่เปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย มีแนวโน้มคงที่ แต่จ านวนสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 เมื่อพิจารณาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้เปิดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เมื่อปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีโอกาสได้รับการฝึกปฏิบัติงานให้มีความช านาญ อีกทั้งเป็นตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนที่จะมีความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะบริหารธุรกิจต่อไป  
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ได้งดรับนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก ได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2557 เพ่ือรองรับกับ
ความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 - 11 สัดส่วนของหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา             
2560 

 จากภาพที่ 2 - 11 เมื่อพิจารณาหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งหมด  
24 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 หลักสูตร ปริญญาตรี จ านวน 16 หลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 
หลักสูตร 
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ข้อมูลบุคลากร 
  จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง  ปีการศึกษา 2555 - 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  
ทุกปี โดยอัตราการเพ่ิมข้ึนของบุคลากรแปรผันตรงกับปีการศึกษา ดังภาพที่ 2 - 12 

 

 
ภาพที่ 2 - 12 จ านวนบุคลากรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555 – 2560 

 
 เมื่อจ าแนกตามสายงาน พบว่า สายสนับสนุนมีบุคลากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
และลดลงในปีการศึกษา 2560 ส่วนสายวิชาการ ปีการศึกษา 2557 บุคลากรสายวิชาการที่มีจ านวนมาก
ที่สุด ในระยะ 5 ปี รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2558 - 2559 

 
ภาพที่ 2 - 13 จ านวนและสัดส่วนบุคลากร ปีการศึกษา 2555 - 2560 จ าแนกตามสายงาน 

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวนทั้งสิ้น 1,214 คน 



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

 

 
 

 

- จ าแนกตามสายงาน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน มีจ านวนมากกว่าสายวิชาการ โดยบุคลากร
สายสนับสนุน มีจ านวน 694 คน (ร้อยละ 57.17) ส่วนสายวิชาการ มีจ านวน 520 คน (ร้อยละ 42.83)

  
  

ภาพที่ 2 - 14 จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสายงาน  

 - จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 501 คน 
(ร้อยละ 41.27) รองลงมาคือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 378 คน (ร้อยละ 31.14) 
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 265 คน (ร้อยละ 20.92) ลูกจ้างประจ า จ านวน 54 คน (ร้อยละ 4.45) และ
พนักงานราชการ จ านวน 27 คน (ร้อยละ 2.22)  

 
ภาพที่ 2 - 15 จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 
  - จ าแนกระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 507 คน 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 492 คน ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 109 คน และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 106 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 2 - 16 จ านวนบุคลากรทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

   - จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการในปี 2560 มีจ านวนทั้งหมด 520 คน 
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 374 คน (ร้อยละ 
71.92) รองลงมา คือ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 139 คน (ร้อยละ 26.73) และต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.28) ดังภาพที่ 2 - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 - 17 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
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ข้อมูลนักศึกษา 
 (1) แผนการรับนักศึกษา 

(1.1) เปรียบเทียบข้อมูล ปีการศึกษา 2555 - 2560  
เมื่อเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา ในระยะ 5 ปี พบว่า มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการรับ

นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 มากที่สุด จ านวน 4,430 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
4,425 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4,315 คน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4,295 คน และ           
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4,147 คน ส่วนปีการศึกษา 2555 ได้ก าหนดแผนการรับไว้น้อยที่สุด 
จ านวน 4,055 คน  ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ ในระยะ 5 ปี พบว่า ปีที่มีนักศึกษารับไว้มากที่สุด 
คือปีการศึกษา 2559 จ านวน 4,533 คน รองลงมาคือ ปี การศึกษา 2560 จ านวน 4,522 คน          
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4,437 คน ปีการศึกษา 2558  จ านวน 4,323 คน  และ ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 4,135 คน ส่วนปีการศึกษาที่มีจ านวนรับไว้น้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
4,093 คน  ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 - 18 

 
 

ภาพที่ 2 - 18 แผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2555 - 2560 
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เมื่อพิจารณานักศึกษาใหม่ จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -สังคมศาสตร์ พบว่า 
สัดส่วนนักศึกษารับไว้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าด้านสังคมศาสตร์ ทุกปี แสดงดังภาพที่ 
2 - 19 

ภาพที่  2 - 19  สัดส่วนนักศึกษารับไว้  ปีการศึกษา 2555 - 2560 จ าแนกตามด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 

(1.2)  ข้อมูลปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนรับนักศึกษาทั้งหมดเป็นจ านวนทั้งสิ้น 4,315 คน และมีผู้สนใจสมคัร

ทั้งสิ้นจ านวน 11,482 คน มหาวิทยาลัยได้รับไวเ้ป็นจ านวน 4,522 คน ซึ่งมากกว่าแผนการรบัที่ก าหนดไว้ 
207 คน แสดงดังภาพที่ 2 - 20 

 
    

ภาพที่ 2 - 20 จ านวนแผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2560  
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- จ าแนกตามประเภทการรับเข้า พบว่า จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ ปีการศึกษา 2560 
มีทั้งหมด 4,522 คน ส่วนใหญ่ มาจากการรับตรง จ านวน 2,560 คน (ร้อยละ 56.6) รองลงมา คือ โควตา 
จ านวน 1,734 คน (ร้อยละ 38.35) และ สกอ. จ านวน 228 คน (ร้อยละ 5.04)  ดังภาพที่ 2 - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 - 21 ประเภทการรับเข้าของนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ ปีการศึกษา 2560 

- จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษารับไว้มากท่ีสุด จ านวน 4,081 
คน (ร้อยละ 90.25) รองลงมาคือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 224 คน (ร้อยละ 4.95) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 147 คน (ร้อยละ 3.25) ระดับปริญญาโท จ านวน 70 คน 
 (ร้อยละ 1.55) และระดับปริญญาเอก จ านวน 0 คน (ร้อยละ 0.00) ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 - 22 

 

 
ภาพที่ 2 - 22 จ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2560 จ าแนกระดับการศึกษา 
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-  จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์  พบว่าปีการศึกษา 2560 
 มีสัดส่ วนนักศึกษาใหม่ที่ รับไว้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : ด้านสังคมศาสตร์  เท่ ากับ 
 56.21 : 43.79 

 
ภาพที่ 2-23  จ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตาม 

  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์ 
 

(2)  นักศึกษาทั้งหมด   
(2.1) เปรียบเทียบข้อมูล ปีการศึกษา 2555 - 2560  

เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาทั้งหมด ในระยะ 5 ปี พบว่า ปีที่มีจ านวนนักศึกษามากที่สุ ด คือ  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 13,824  รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 13,760 คน ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 13,607 คน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 13,343 คน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 13,315 คน 
ตามล าดับ และปีที่มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดเป็นจ านวนน้อยที่สุดคือ ปีการศึกษา 2556 มีจ านวน 
12,968 คน ดังภาพที่ 2 - 24 
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ภาพที่ 2 - 24 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  ปีการศึกษา 2555 - 2560 

เมื่อจ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่าปีการศึกษา 2555 - 2560 
สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าด้านสังคมศาสตร์ทุกปี แสดงดังภาพที่ 2 -25 

 

 ภาพที่ 2 - 25 สัดส่วนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2560 
 จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์   
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(2.1)  ข้อมูลปีการศึกษา 2560  
นักศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560 

มีจ านวน 13,824 คน 
-  จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษามากที่สุด 

จ านวน 12,547 คน รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 354 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จ านวน 574 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 321 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 28 คน 
ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 - 26 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

-  จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา  
2560  มีสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ด้านสงัคมศาสตร ์เท่ากบั 59.56 : 40.44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 - 27 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสายวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์  
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 (3)  ผู้ส าเร็จการศึกษา    
(3.1)  ข้อมูลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2555 - 2559 

เมื่อเปรียบเทียบผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี พบว่า ปีที่มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ  
ปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 3,223 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3,074 คน ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 3,060 คน  และ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2,945 คน ตามล าดับ และปีที่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นจ านวนน้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,913 คน  

 
 

 ภาพที่ 2 - 28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2559 

เมื่อจ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2555 – 2559 
สัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าสายสังคมศาสตร์ ทุกปี แสดงดังภาพที่ 
2 - 29 

 

 

ภาพที่ 2 - 29 สัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2559 จ าแนกตามด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์ 
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(3.2)  ข้อมูลปีการศึกษา 2559 

-  ผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 3,223 คนจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับปริญญาตรี มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 2,906 คน (ร้อยละ 90.16) รองลงมา 
คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 196 คน (ร้อยละ 6.08) และระดับปริญญาโท จ านวน 121 
คน (ร้อยละ 3.75) 

 
              ภาพที่ 2 - 30  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
  

- จ าแนกตามสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีสัดส่วน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 54.89 : 45.11 

 
 

 ภาพที่ 2 - 31 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์ 
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(4)  นักศึกษาที่ออกระหว่างปี   
(4.1)  ข้อมูลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2555 - 2559 

เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาที่ออกระหว่างปี ในระยะ 5 ปี พบว่า ปีที่มีนักศึกษาออก
ระหว่างปีมากที่สุด คือ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,172 รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
1,070 คน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,019 คน ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1,005 คน ตามล าดับ 
ส่วนปีที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนน้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 897 คน  

 
               ภาพที่ 2 - 32 จ านวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปีการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2559 

(4.2)  ข้อมูลปีการศึกษา 2559 
นักศึกษาที่ออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 1,172 คน  
- จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีมีนักศึกษาที่ออกระหว่างปีมากที่สุด 

จ านวน 1,082 คน (ร้อยละ 92.32) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 48  คน (ร้อยละ 4.10) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 6 คน (ร้อยละ 0.51) ระดับปริญญาโท จ านวน 35 คน (ร้อยละ
2.99) และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.09)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 - 33 จ านวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับการศึกษา  
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-  จ าแนกตามสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีสัดส่วน
นักศึกษาออกระหว่างปี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 70.90 : 29.10  

 
ภาพที่ 2-34  จ านวนนั กศึกษาที่ ออกระหว่างปี  ปี การศึ กษา 2559  จ าแนกตาม                

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์ 

การมีงานท าของบัณฑิต  
  จ านวนผู้จบการศึกษาทั้งหมดมีแนวโน้มของผู้ส าเร็จการศึกษามีเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี ทั้งนี้ใน 
ปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 2,875 คน และปีการศึกษา 2555 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาน้อยที่สุด จ านวน 1,873 คน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 - 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 - 35 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2559 
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  เมือ่เปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามกับบัณฑิตได้งานท า ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2555 - 2559 พบว่า ปีการศึกษา 2557 สัดส่วนบัณฑิตได้งานท า คิดเป็นร้อยละ 80.20 และ 
ปีการศึกษา 2555 มีสัดส่วนบัณฑิตท่ีได้งานท าน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 69.96 แสดงได้ดังภาพที ่2-36 

 

ภาพที่ 2 - 36 กราฟเปรียบเปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิตท่ีได้ 
  งานท า ปีการศึกษา  2555 – 2559 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน ได้ผลมาจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ผ่านระบบภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต โดยผลการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 – 2559 อยู่ในระดับมาก โดยปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 4.52 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าที่สุด เท่ากับ 
4.31 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-37 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร 
ภาพที่ 2 - 37 กราฟผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน  ปีการศึกษา    

2555 – 2559   
 



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

 

 
 

 

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. 

 
    ค่าเฉลี่ย 
                       ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 4.62 4.40 3.45 3.99 4.10 

ระดับคุณภาพของระดับคณะ ดีมาก ดี พอใช้ ดี ดี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 - 38 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2555 - 2559 

 
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2559  ผลการประเมิน

หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนของทุกหลักสูตรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงที่สุด คือ 4.62 อยู่ในระดับดีมาก และปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุด 
คือ 3.45  

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินหลักสูตร 
จ านวนทั้งสิ้น 55 หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนของทุกหลักสูตรอยู่ที่ 3.12 คะแนน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่ก าหนดโดย สกอ. ทุกหลักสูตร  
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
   การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของสถาบันอุดมศึกษาในด้าน
ต่างๆ เช่น คุณภาพการศึกษา คุณภาพงานวิจัย การยอมรับของผู้จ้างงาน ความเป็นนานาชาติ เป็นต้น 
และเพ่ือประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยคณะบุคคลหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้พิจารณาเกณฑ์ที่ส าคัญจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ส าหรับ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองค์กรต่างๆ ดังนี้ 
 1)  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ท าการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ "โครงการ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจให้กับนักเรียนที่จะใช้ในการเลือกสอบเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ  จัดท าขึ้นเมื่อวันที่  
31 สิงหาคม 2549 ลักษณะการจัดอันดับได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ด้านการวิจัย และ 
2) ด้านการเรียนการสอน 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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  2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากท่ัวโลก (Ranking of World Universities) 
  Webometrics Ranking of World Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่ วโลก     
จะจัดท าขึ้นทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี โดยเป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)"  เพ่ือวัดความสามารถในการ
ผลิตผลงานวิชาการ ที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต (Web Publications) และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก (Open Access) โดยผลการจัดอันดับ Ranking Web of 
Universities ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 
ตารางที่ 2 - 3 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2009 - 2017 
 

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 
ม.ค.-2018 1,440 4,417 4,990 5,777 5073 

ทีม่า : http://www.webometrics.info/ * Lower is better 
หมายเหตุ : กรกฎาคม 2017 ไม่มีการจัดอันดับ 
จากตารางพบว่าผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 5073 ของโลก อันดับที่ 1637 ของเอเชีย 
อันดับที่ 41 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณารายประเมินผล พบตัวชี้วัด Presence ได้ล าดับที่ 1,440 ตัวชี้วัด Impact ได้ล าดับที่ 4,417 
ตัวชี้วัด Openness ได้ล าดับที่ 4,990 และตัวชี้วัด Excellence ได้ล าดับที่ 5,777  

ตัวชี้วัด Excellence ของมหาวิทยาลัยยังอยู่ในล าดับที่ไม่ดี เนื่องจากตัวชี้วัด Excellence               
มีค่าน้ าหนัก 30% โดยเก็บข้อมูลจ านวนเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
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นานาชาติ จากข้อมูล Scimago โดยที่ 10% เอกสารที่ตีพิมพ์ต้องได้รับการอ้างอิงในงานของสาขาของ
ตนเอง ในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 2010 - 2014 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีเอกสารทางวิชาการ   
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมีน้อย และยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ก าหนด
ของตัวชี้วัดนี้ 

 
ที่มา : http://www.webometrics.info/ 
ภาพที่ 2 - 39 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2017 

 

 เมื่อจัดอันดับ Ranking of World Universities ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รอบเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 พบว่า อันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอันดับที่ 9 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่อันดับที่ 4 ดังตารางที่ 2-4 
 

ตารางท่ี 2 - 4 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
     ปี ค.ศ. 2017 

World  
Rank 

Asia/ 
Pacifico 

Rank 

Thailand 
Rank 

Rajamangala 
University of 
Technology 

Presence 
Rank* 
(10%) 

Impact 
Rank* 
(50%) 

Openness 
Rank* 
(10%) 

Excellence 
Rank* 
(30%) 

3819 1253 29 ธัญบุร ี 657 1524 3175 5777 
4083 1347 33 ล้านนา 1519 2833 5205 5246 
4895 1580 38 อีสาน 2756 3887 4348 5777 
5073 1637 41 พระนคร  1440 4417 4490 5777 
5571 1770 48 สุวรรณภมู ิ 3242 10165 7533 4532 
6049 1924 55 ศรีวิชัย 2123 4611 8153 5777 
6334 2027 61 ตะวันออก 1402 3236 9593 5777 
6789 2194 64 รัตนโกสินทร ์ 3412 9161 6164 5777 
7248 2371 71 กรุงเทพ 2200 4572 9593 5777 

* Lower is better 
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3) การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4  ICU (4icu.org) 
  การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4  ICU เป็นการจัดอันดับความนิยมของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพ้ืนฐานของความนิยมในการเข้าติดตามเว็บไซต์ การที่
เว็บไซต์มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ าเสมอจะถูกน ามาใช้ในการ
พิจารณาจัดอันดับอีก ทั้งนี้ไม่มีการรายงานเกณฑ์การใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และ
ป้องกันการสร้างข้อมูล ซึ่งผลการจัดอันดับระบบ 4  ICU ปี ค.ศ. 2018 พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 4261 ของโลก อันดับที่ 40 ของประเทศไทย และอันดับที่ 3 ใน
กลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล 
 

 
ที่มา : http://www.4icu.org/th/ 
 

ภาพที่ 2 - 40 ผลการจัดอันดับ ระบบ 4  ICU (4icu.org) ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2018 
 

 เมื่อท าการจัดอันดับ ระบบ 4  ICU ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า 
อันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และอันดับที่ 9 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่วนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่อันดับที่ 3   ดังตารางที่ 2 - 5 
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ตารางที่ 2 - 5 ผลการจัดอันดับ ระบบ 4  ICU (4icu.org) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี ค.ศ. 2018 
 

World Rank Thailand Rank Rajamangala University of Technology 
1657 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3092 28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4261 40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4584 44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
5008 50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
5247 52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
5778 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
5999 66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
6566 80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ที่มา : http://www.4icu.org/th/ 

http://www.4icu.org/th/
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2.6 เป้าหมายความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 - 41 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี  

  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี  ในช่วง พ.ศ. 
2560 – 2564 ตามภาพที่ 2 - 41 เป็นช่วงรอยต่อระหว่างแผนเดิม (2557 – 2561) ประกอบกับมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดท างบประมาณ การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ดังนั้นแผนฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านแผนเดิมสู่แผนใหม่ เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ สู่ Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐภายในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะ 5 ปีแรก สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่  12, 13 และ 14 ตามล าดับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเฉพาะทางเป็น
มหาวิทยาลัยผู้สร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่พ่ึงของสังคม  
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2.7 บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีงานท าภายใน 1 ปี   
 

 
ภาพที่ 2 – 42 องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

 จากภาพที่  2 - 42 แสดงองค์ประกอบส าคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีงานท า
ภายใน 1 ปี  ให้ตอบสนองตามพันธกิจและตรงตามเป้าหมายของประเทศและตามนโยบายของรัฐ 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพตามที่ส านักงาน
งบประมาณ และนโยบายของ สกอ. ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลบัณฑิตท างานภายใน 
1 ปี ให้ได้มากที่สุด และสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 100  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าเป็นต้องมีการส่งเสริม ปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจ ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงให้มีงานท าภายใน 1 ปี 
ด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญๆ ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการสอน ครุภัณฑ์เพ่ือฝึก
ทักษะและการปฏิบัติทักษะสูง และผู้สอนมืออาชีพท างานได้จริง ในสถานที่จริงด้วยข้อมูลจริงและ
สิ่งแวดล้อมจริง เป็นต้น 
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2.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที่ 2 - 43 เพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วยการผลิตบัณฑิตคุณภาพและส่งผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูงขึ้น ด้วยแผนพัฒนามหาวิยาลัยระยะที่ 12 ด้านการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีคุณภาพ หมายถึงการผลิตบัณฑิตมีความรู้มีทักษะสอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน ต่างๆ ที่ เป็นลูกค้าของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงส านักงบประมาณ และสกอ.  

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ พัฒนานักศึกษา และบริหารจั ดการ  
ให้ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ตามภาพที่ 2 - 43 ด้วยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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 การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะพัฒนาแบบก้าวกระโดด (Quantum  
Jump) จ าเป็นต้องพัฒนาด้านองค์ความรู้ของบุคลากร ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคู่กับการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพ ดังภาพที่ 2 - 44 เป็นกรอบ
การพัฒนาเชิงวิชาการกับผู้น าภาคอุตสาหกรรม บูรณาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
กับส่วนรวม ดังภาพที่ 2 - 45 และพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 
2 - 46 
 

 
 
 

ภาพที ่2  - 44  ระบบพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการให้เกิดการยอมรับอย่างมืออาชีพ 
 
 

  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางวิชาการให้มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง ดังภาพที่ 2 - 44 เป็น
ระบบความสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีด้วยการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ สร้งองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส่วนรวมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้บัณฑิตหรือผู้มารับบริการ เป็นต้น  
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ภาพที่ 2 - 45 ระบบการพัฒนาเชิงวิชาการเพ่ือสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม 

 
    

 ความส าเร็จในการน าผลงานทางเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อาทิ 
เป็นผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มีความส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงควรพัฒนาระบบการพัฒนามนุษย์ ให้มีความสามารถในด้าน
การศึกษาอุตสาหกรรม วิเคราะห์การตลาด การหาโอกาส การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง
ต้นแบบ (Prototype) ในเชิงวิชาการ อาทิ พัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project proposal) เพ่ือท าวิจัย 
ระบบการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ (Publication Paper) หรือการจดสิทธิบัตร (Patent) เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหมท่ีเ่ป็นประโยชน์ส่วนรวม ดังภาพที่ 2 - 45 
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ภาพที่ 2 - 46 ระบบบริหารงบประมาณเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 การบริหารระบบบประมาณของมหาวิทยาลัย ต้องท าให้เกิดความเข้มแข็งในหลายๆ ด้าน 
ประกอบด้วย งบประมาณภาครัฐ ได้แก่ พ้ืนฐาน (Function) งบประมาณบูรณาการในระบบ
งบประมาณ อาทิ งบประมาณยุทธศาสตร์ (Agenda) พ้ืนที่ (Area) ส่วนภูมิภาค รวมถึง ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก(EEC) รัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรม งบประมาณจากต่างประเทศ และการ
บริหารทรัพย์สิน แสดงตามภาพที่ 2 - 46 ภาพรวมระบบงบประมาณแต่ละประเภทตามที่กล่าวมานี้ 
สามารถน ามาเพ่ือการบริหารการศึกษาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นนั้น โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรจากรัฐจากการท างานของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ที่รับบัณฑิตไป
ท างานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น รวมถึงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การบริจาค การให้ทุนการศึกษา ทุนเพ่ือพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ ทุนพัฒนาทางกายภาพ   
  การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพนั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
เครือข่ายโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน 
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ในคลังความรู้ที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นน าไปสู่การสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือให้
ระบบงบประมาณเข้มแข็ง ที่เกิดจากการบริการทางวิชาการในหลายๆ ด้าน เพ่ือเป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 2 - 47 ระบบการพัฒนาโอกาสส าหรับพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางเทคโนโลยีเพ่ือผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง 
 

 ระบบการพัฒนาโอกาสส าหรับพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางเทคโนโลยีเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทักษะสูง ดังภาพที่ 2 - 47 แสดงระบบการปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตรใหม่จากโอกาสเพ่ือ
ก าหนดพัฒนาโมเดลในการแสวงหาทรัพยากร ซึ่งเป็นโมเดลที่เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New 
products) ด้วยการสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นหลักสูตรต้นแบบ (Prototype) ที่เกิดจากการ
ออกแบบอย่างเป็นระบบ (Design) โดยมีการศึกษาและวิ เคราะห์ อุตสาหกรรม  ด้านมูลค่า
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การตลาด การแข่งขันอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาช่องว่างของหลักสูตรที่มีอยู่ 
(Gaps) ประกอบกับการค้นพบกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่จะมาเป็นลูกค้า (Customer) 
โดยทราบถึงความต้องการ(Needs) จึงจะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นโอกาสเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
(Opportunity) เป็นข้อมูลเพ่ือการออกแบบหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 
น าไปก าหนดหน้าที่  (Functions) และก าหนดโครงสร้างหรือระบบขั้นต้นของหลักสูตรใหม่ 
(Preliminary curriculum design specification) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต้นแบบเป็นหลักสูตรใหม่ที่มี
ผู้เรียน มีผู้มารับบริการคุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือการจัดการเรียนการสอนส าหรับพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการปฏิรูปให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัลมากขึ้น เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning)  
 นโยบายด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) มีองค์ประกอบทั้งหมด 6 มิติ ได้แก่  

1) ระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย (Digital Research)  
2) การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (Digital Academic)  
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3) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)  
4) การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Content)  
5) การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) และ 
6) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)  

 ประกอบด้วยผลผลิต 4 ด้าน ได้แก่ Digital Workforce, Digital Content, Digital Learning, 
และ Digital Entrepreneur เพ่ือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ต่อไป 
 การพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามภาพท่ี 2 - 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 - 48 แนวคิดระบบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม  
New s-curve   

 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (Digital University) ตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี ตามเป้าประสงค์ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University ใน
ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2560 – 2564 เน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ภายในมหาวิทยาลัย 
ด้วยดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 5.2.1.1 ระดับความส าเร็จในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ และตามภาพที่ 2 - 49 เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัล จัดการองค์ความรู้ดิจิทัลเพื่อ
การบริการวิชาการ ส่งเสริมระบบคุณภาพและการสร้างเครือยข่ายด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยกับ
บุคคล ชุมชน ทั้ งภาครัฐอละเอกชน ให้เกิดระบบส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามเป้าประสงค์ 5.4 
มห าวิท ยาลั ย เป็ น ผู้ น าด้ าน  Digital Economy ตามการปรั บมห าวิท ยาลั ยกลุ่ ม ใหม่ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ส าเร็จตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 5.4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการด้าน 
Digital Economy เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในช่วงเริ่มต้น 2562 - 2564 เป็นต้น 
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 รายละเอียดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (Digital Academic) เพ่ือการยกระดับ เพ่ิมขีด
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) คือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับ
งานวิจัยอย่างครบวงจร สนับสนุนข้อมูลการวิจัยให้กับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และธุรกิจ 
SME จากการแข่งขันเชิงราคา ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service 
Innovation) รวมทั้งมีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถเรียกข้อมูลมาใช้หรือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่าง
สะดวก ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 5) ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) คือการเน้นการบริหารจัดการ 
โดยการอ านวยความสะดวก (Facilitator) และการส่งเสริมสนับสนุน (Promoter) โดยการสร้าง
แรงจูงใจแก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของจ ามหาวิทยาลัย 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างโปร่งใสและปิดช่องทางในการคอรัปชั่น 
 6) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) คือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  การมีขนาดและความสามารถที่พอเพียงกับก ารใช้งาน 
 มีเสถียรภาพที่มั่นคง เพ่ือเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการบริหารที่ ทุ กคนมีส่ วนร่วม  (Total Quality 

Management : TQM) ดังภาพที่ 2 - 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 - 49 การบริหารจดัการมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารคุณภาพ TQM  
 

การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ตามกรอบการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรร
มาภิบาล โดยใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total quality management :TQM) 
ประกอบด้วย 

1) การบริหารแนวนอน (Quality  assurance) หรือการบริหารจัดการกระบวนการเพ่ือ
วัดผลด้านคุณภาพ เป็นการจัดการด้านคุณภาพ (Quality) การจัดการด้านงบประมาณระบบรายรับ
และระบบรายจ่ายอย่างคุ้มค่า(Cost) ความสามารถด้านบริหารเวลาให้การท างานบรรลุผลตามแผน 
(Delivery)  

2) การบริหารแนวตั้ง (Quality Management) ซึ่งเป็นการบริหารและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารผู้บริหารสูงสุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรเพ่ือสังคม และการ
จัดการให้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เป็นองคก์รแห่งการพัฒนาองค์ความรู้       

การบริหารคุณภาพ (Quality Management : QM) เป็นการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล บริหารการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) เพ่ือส่งเสริมให้การบริหาร
จัดการองค์กร โดยเฉพาะดัชชี้วัดระดับผู้บริหารนั้นใช้ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดหรือทบทวน
วิสัยทัศน์ การมอบนโยบาย เป็นต้น  
   หากการบริหาร QA และ QM ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบูรณาการ เป็น TQM เพ่ือ
พัฒนาองคก์รพัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและมีผู้
มารับบริการเพิ่มขึ้น  
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อย่างไรก็ตาม การบริหาร QA และ QM ให้ประสบผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องมีความสามารถ
ในการประยุกตใ์ช้เครื่องมือการบริหารที่ส าคัญ ได้แก่ Policy Deployment, Daily Management, 
Cross Functional management, Bottom Up Activity, 7QC – Tools, SPC Market In, 
Internal Customer, PDCA, Management by Fact, Process Oriented, Prevention และ 
Standardization เป็นต้น 
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           2.4 การวิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
S1  มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลติบัณฑิตทีม่คีวามเป็นเลิศ  
     ทางวิชาชีพ  
S2  บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับ 

 การยอมรับจากผู้ใช้บัณฑติ 
S3  มีคณาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านการพัฒนาบัณฑติให้มีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัต ิ
S4  ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศนูย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร              
     มีความได้เปรียบด้านการตดิตอ่ประสานงานท่ีสามารถท าไดร้วดเร็ว 
     มีประสิทธิภาพ (ใกล้กับหน่วยงานราชการที่บริหารราชการระดบัประเทศ   
     เช่น ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ เป็นต้น) 

W1 แผนปฏิบัตริาชการรายปีของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถผลักดันให้การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยบรรลเุป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ 

W2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในด้อยประสิทธิภาพ 
W3 โครงสร้างการบรหิารงานภายในมคีวามซับซ้อน เทอะทะ 
W4 มหาวิทยาลยัมีพื้นท่ีใช้สอยและทรพัยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามพันธกิจไม่

เพียงพอ  
W5 ระบบฐานข้อมลูต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เช่ือมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้

เกิดการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 
W6 กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท าใหก้ารปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และไม่

เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
W7 หลายหน่วยงานไมไ่ด้น าผลการประเมินคณุภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
W8 มหาวิทยาลยัมีจ านวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และสมาคมวิชาชีพน้อย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมสี่วนร่วมจาก
ภายนอกมีน้อย 

W9 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัเป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ท าให้ขาด 
งบประมาณในการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบางด้าน 

  W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสญัญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธิภาพ 



 

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

 W12 บุคลากรขาดจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak 
Organization Culture) 

W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรท าให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานล่าช้าหรือไม่มีคณุภาพ 

W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัเน้นการบริหารแบบรวมศูนย์ 
 (centralization) ท าให้การแก้ปญัหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถตอบสนอง
 ความต้องการที่หลากหลายในศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

W15 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไมเ่หมาะสมต่อภาระงานของ
มหาวิทยาลยั 

W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้น าและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง 

W17 สมรรถนะของบุคลากรต่ า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และการท างานเชิงรุก 

 
 
 



 

 
โอกาส (Opportunities = O) ภัยคุกคาม (Threats =T) 

O1  องค์กรรัฐและเอกชนส่งเสริมดา้นการท างานวิจัยของสถาบันการศึกษา 
O2  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมดา้นงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่มีแผน

บูรณาการ 
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 
O8 เทคโนโลยีดิจิทลัที่ก้าวหน้า ท าใหก้ารจัดการเรยีนการสอนแบบ E-Learning และ 

Active Learning ท าไดส้ะดวกขึน้ 
O9 การสื่อสารทาง social network และ online ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ประชาสมัพันธ์เชิงรุกสู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

T1  การแข่งขันจากสถาบันการศกึษาที่เปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกันสูงขึ้น   
T2  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย/ีนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและ   
      ก้าวกระโดด ท าให้การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้น  
T3  กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบับไมเ่อื้ออ านวยต่อการบริหารจดัการและ  
      ด าเนินงานเชิงพาณิชย ์ 
T4  การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อ  
      การด าเนินงาน  
T5  องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร และการ  
     จัดการเรียนการสอน (เช่น สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สถาปตัยกรรม สื่อสารและการ  
     ท่องเที่ยว)  
T6  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง  
T7  ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศสูง  
T8* ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลงังานและขยะ) และภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้น  
T9   โรคติดต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพรร่ะบาดรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้น  
T10 เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ประชากรเข้าถึงข้อมลู 
      ข่าวสารไม่เท่าเทียมกัน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.5 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (TOWS Matrix)





 

TOWS 
Strategic Alternatives Matrix 

SO 
การวิเคราะห์เชิงรุก 

จุดแขง็ (Strength = S) 
S1 มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาหลักสูตรใหส้ามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  
S2 บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นทีต่้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต 
S3 มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัติ 
S4 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนครมีความได้เปรียบด้านการติดต่อประสานงานที่สามารถท าได้ 
        รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ (ใกลก้ับหน่วยงานราชการที่บริหารราชการ ระดบัประเทศ เช่น ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง  
        ส านกังบประมาณ เป็นต้น) 

โอกาส (Opportunities = O) 
O1 องค์กรรัฐและเอกชนส่งเสริมด้านการท างานวิจัยของสถาบันการศึกษา 
O2 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

ที่มีแผนบูรณาการ 
O3 ความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม และบัณฑิตนักปฏบิัติเพื่อเปน็แรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม 
และบ ารุงรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศเพิ่มขึ้น 

O4 การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคอตุสาหกรรม 4.0 
O5 สกอ. ต้องการให้มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชมงคลซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัใหม่ท า 

Reprofiling (เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (hands on)  
O6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร งานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ในด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบ
อาชีพ และเทคโนโลยกีารดูแลผู้สูงอายุ  

O7 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวฒัน์ 
O8 เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนแบบ E-Learning 

และ Active Learning ท าได้สะดวกขึ้น 
O9 การสื่อสารทาง social network และ online ช่วยอ านวยความสะดวกใน

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

SO 
S1O3O4O5O7 พัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัย สร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการ 
                    ของประเทศ 
S2O3O4O5  สร้างบัณฑิตท่ีมีทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับกบัความต้องการก าลังคนในประเทศและสากล 
S3O4O5  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการปฏบิัติด้าน    
             อุตสาหกรรม 4.0 
S3O1  พัฒนาผลงานวจิัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 
S3O2  ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนารายได้ให้มหาวิทยาลยั 
S3O6  ส่งเสริมอาจารย์ใหพ้ัฒนาการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ หรือหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณภาพชวีิตให้ผู้สูงอายุ 
S3O8  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มศัีกยภาพสูงขึ้น และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
S4O2O9  พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ทีอ่ยู่ใจกลาง   
              กรุงเทพมหานครให้เป็นเครือข่ายเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 





 

TOWS 
Strategic Alternatives Matrix 

ST 
การวิเคราะห์เชิงป้องกัน 

จุดแขง็ (Strength = S) 
S1 มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาหลักสูตรใหส้ามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  
S2 บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นทีต่้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต 
S3 มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัติ 
S4 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร มีความได้เปรียบด้านการติดต่อประสานงานที่สามารถท าได้ 
        รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ (ใกลก้ับหน่วยงานราชการที่บริหารราชการระดับประเทศ เช่น ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง ส านัก 
        งบประมาณ เป็นต้น) 
 

ภัยคุกคาม (Threats =T) 
T1 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกันสูงขึ้น 
T2 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกา้ว

กระโดด ท าใหก้ารแข่งขันมีความรุนแรงขึ้น 
T3  กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบบัไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการและ

ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 
T4 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครฐัมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน 
T5 องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลกัสูตร และ

การจัดการเรียนการสอน (เช่น สภาวิศวกร สภาวิชาชพีบัญชี สถาปัตยกรรม สื่อสาร
และการท่องเท่ียว) 

T6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
T7 ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศสูง 
T8 ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงานและขยะ) และภยัพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้น 
T9 โรคติดต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้น 
T10 เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าใหป้ระชากรเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารไม่เท่าเทียมกัน  
 

ST 
S1 T1 T2 T5 T6 เร่งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
S2 T1 T2 T5 T6 T10 เร่งพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และให้มีมาตรฐานระดับสากล 
S3 S4 T3 T4 T5 T7 พัฒนารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
S4 T8 พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและภยัพิบัต ิเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี

หน่วยงานราชการอยู่ใกล้กบัมหาวิทยาลยั 
S4 T9 พัฒนาความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลยัและสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของ

ประชาคมและประชาชน 
 
 
 
 

 
 





 

TOWS 
Strategic Alternatives Matrix 

WO 
การวิเคราะห์เชิงพัฒนา 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
W1   แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลยั ไม่สามารถผลกัดันให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยับรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และ   
       วิสยัทัศน์ 
W2   การสื่อสารระหว่างหนว่ยงานภายในด้อยประสิทธภิาพ 
W3   โครงสร้างการบริหารงานภายในมคีวามซับซ้อน เทอะทะ 
W4   มหาวิทยาลยัมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามพันธกิจไม่เพยีงพอ  
W5   ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนบัสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
W6   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท าใหก้ารปฏบิัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
W7   หลายหน่วยงานไม่ได้น าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
W8   มหาวิทยาลยัมีจ านวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพนอ้ย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลยัโดย 
        มีสว่นร่วมจากภายนอกมีน้อย 
W9    การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกจิ 
W10  ขาดแผนการหารายได้นอกเหนอืจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ท าให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธกจิของมหาวิทยาลยับางด้าน 
W11  ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธภิาพ 
W12  บุคลากรขาดจิตส านึกตอ่มหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture) 
W13  ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรท าให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการท างานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ 
W14  การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเน้นการบริหารแบบรวมศูนย ์(centralization) ท าให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถ 
        ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
W15  จ านวนอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย 
W16  ผู้บริหารทุกระดบัขาดภาวะผู้น าและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
W17  สมรรถนะของบุคลากรต่ า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการท างานเชิงรุก 

โอกาส (Opportunities = O) 
O1  องค์กรรัฐและเอกชนส่งเสริมด้านการท างานวิจัยของสถาบันการศึกษา 
O2  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่

มีแผนบูรณาการ 
O3  ความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม และบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม และ
บ ารุงรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมยัของประเทศเพิ่มขึ้น 

O4  การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคอตุสาหกรรม 4.0 
O5  สกอ. ต้องการให้มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชมงคลซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัใหม่ท า 

Reprofiling (เนน้การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (hands on)  
O6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคต ท า

ให้มหาวิทยาลยัมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ในด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ 
และเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอาย ุ 

O7 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวฒัน์ 
 

WO 
W1 O1 O2 O3 O4 O5 พัฒนางานวจิยัและสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแกป้ัญหาต่างๆ ในสังคม และพัฒนาบัณฑิตตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ 
W2 O2 O4 O7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธภิาพ พร้อมเข้าสูยุ่คอุตสาหกรรม 4.0 
W3 O2 O3 O4 O7 O9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงของสงัคมในอนาคต 
W4 O4 O9 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
W5 O4 O9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม้ีการเชื่อมต่อกันและมีประสิทธภิาพ เอือ้ต่อการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขัน 
W6 O2 O4 O5 O7 พัฒนาระบบการเรียนการสอนของแต่ละคณะให้มีประสิทธภิาพ สอดรับกับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
W7 O4 O5 O7 O9 พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน ด้วยกระบวนการ PDCA โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
W8 O1 O2 O9 พัฒนาเครือข่ายและพนัธมิตรกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการวิจยัและบริการวิชาการ 
W9 O9 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และพัฒนาระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดย
เพิ่มการประยกุต์ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางสื่อสารสมัยใหม่ 
W10 O1 O2 O3 O6 สร้างระบบการหารายได้ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้อื่นนอเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน 
W11 O4 O5 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ และการประเมินผลการท างานระดบัสากล 
W12 O7 O9 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุ้คลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 



 

TOWS 
Strategic Alternatives Matrix 

WO 
การวิเคราะห์เชิงพัฒนา 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
W1   แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลยั ไม่สามารถผลกัดันให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยับรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และ   
       วิสยัทัศน์ 
W2   การสื่อสารระหว่างหนว่ยงานภายในด้อยประสิทธภิาพ 
W3   โครงสร้างการบริหารงานภายในมคีวามซับซ้อน เทอะทะ 
W4   มหาวิทยาลยัมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามพันธกิจไม่เพยีงพอ  
W5   ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนบัสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
W6   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท าใหก้ารปฏบิัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
W7   หลายหน่วยงานไม่ได้น าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
W8   มหาวิทยาลยัมีจ านวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพนอ้ย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลยัโดย 
        มีสว่นร่วมจากภายนอกมีน้อย 
W9    การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกจิ 
W10  ขาดแผนการหารายได้นอกเหนอืจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ท าให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธกจิของมหาวิทยาลยับางด้าน 
W11  ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธภิาพ 
W12  บุคลากรขาดจิตส านึกตอ่มหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture) 
W13  ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรท าให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการท างานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ 
W14  การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเน้นการบริหารแบบรวมศูนย ์(centralization) ท าให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถ 
        ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
W15  จ านวนอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย 
W16  ผู้บริหารทุกระดบัขาดภาวะผู้น าและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
W17  สมรรถนะของบุคลากรต่ า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการท างานเชิงรุก 

O8 เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนแบบ E-Learning 
และ Active Learning ท าได้สะดวกขึ้น 

O9    การสื่อสารทาง social network และ online ชว่ยอ านวยความสะดวกในการ 
        ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 
 
 
 

W13 O7 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมอือาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 
W14 O7 O9 ปรับโครงสร้างองค์กรพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมอือาชพี 
W15 O4 O7 O9 ปรับโครงสร้างองค์กร ด้านการสื่อสารทาง social network และ online  
W16 O1 O4 O6 O7 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมทางกายและทางจิตสู่ความเป็นมืออาชีพ 
W17 O2 O3 O5 O8 พัฒนาแผนบูรณาการเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทกัษะสูง (hands on) ตามความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม และบ ารุงรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน  

 



 

TOWS 
Strategic Alternatives Matrix 

WT 
การวิเคราะห์เชิงรบั 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
W1   แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลยั ไม่สามารถผลกัดันให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยับรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และวิสยัทัศน์ 
W2   การสื่อสารระหว่างหนว่ยงานภายในด้อยประสิทธภิาพ 
W3   โครงสร้างการบริหารงานภายในมคีวามซับซ้อน เทอะทะ 
W4   มหาวิทยาลยัมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามพันธกิจไม่เพยีงพอ  
W5   ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนบัสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
W6   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท าใหก้ารปฏบิัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
W7   หลายหน่วยงานไม่ได้น าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
W8   มหาวิทยาลยัมีจ านวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพนอ้ย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลยัโดยมีส่วนร่วม   
       จากภายนอกมีน้อย 
W9   การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชือ่เสียงของมหาวิทยาลยัเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ท าให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธกจิของมหาวิทยาลยับางด้าน 
W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธภิาพ 
W12 บคุลากรขาดจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย มวีัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture) 
W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรท าให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการท างานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ 
W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัเน้นการบริหารแบบรวมศูนย ์(centralization) ท าให้การแกป้ัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถตอบสนองความ 
       ต้องการที่หลากหลายในศูนย์ตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
W15 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย 
W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้น าและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอยา่งต่อเนื่อง 
W17 สมรรถนะของบุคลากรต่ า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการท างานเชิงรุก 

ภัยคุกคาม (Threats =T) 
T1 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกันสูงขึ้น 
T2  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
     รวดเร็วและก้าวกระโดด ท าใหก้ารแข่งขันมีความรุนแรงขึ้น 
T3  กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบบัไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหาร 
     จัดการและด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 
T4  การสนับสนุนดา้นงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่ 
     เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
T5 องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการ 
     พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (เช่น สภาวิศวกร  สภา 
     วิชาชีพบัญช ีสถาปัตยกรรม สือ่สารและการท่องเท่ียว) 
T6  การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
T7  ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและ 
      ภายนอกประเทศสูง 
T8  ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงานและขยะ) และภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
      บ่อยและรุนแรงขึ้น 

WT 
W1 T1 T5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
W2 T1 T2 T10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกจิ 
W3 T3 T10 การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
W4 T2 T10 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหนว่ยงานรัฐ หรือเอกชน เพือ่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลยั 
W5 T2 T10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
W6 T3 สร้างระบบการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ (จัดตั้งหน่วยงานที่ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ (สด.)) 
W7 T4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว มีประสิทธภิาพสูง 
W8 T1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรอืเอกชน เพือ่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
W9 T2 T10 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอยา่งต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และพฒันาระบบการตลาดเพือ่การแข่งขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเพิ่มการ
ประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางสื่อสารสมัยใหม ่ 
W10 T4 สร้างระบบการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ (จัดตั้งหน่วยงานที่ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ (สด.)) 
W11 T1 T10 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุ้คลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแขง็ มีความรักและภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 
W12 T3 T10 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุ้คลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแขง็ มีความรักและภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 



 

TOWS 
Strategic Alternatives Matrix 

WT 
การวิเคราะห์เชิงรบั 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
W1   แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลยั ไม่สามารถผลกัดันให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยับรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และวิสยัทัศน์ 
W2   การสื่อสารระหว่างหนว่ยงานภายในด้อยประสิทธภิาพ 
W3   โครงสร้างการบริหารงานภายในมคีวามซับซ้อน เทอะทะ 
W4   มหาวิทยาลยัมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามพันธกิจไม่เพยีงพอ  
W5   ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนบัสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
W6   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท าใหก้ารปฏบิัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
W7   หลายหน่วยงานไม่ได้น าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
W8   มหาวิทยาลยัมีจ านวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพนอ้ย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลยัโดยมีส่วนร่วม   
       จากภายนอกมีน้อย 
W9   การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชือ่เสียงของมหาวิทยาลยัเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ท าให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธกจิของมหาวิทยาลยับางด้าน 
W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธภิาพ 
W12 บคุลากรขาดจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย มวีัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture) 
W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรท าให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการท างานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ 
W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัเน้นการบริหารแบบรวมศูนย ์(centralization) ท าให้การแกป้ัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถตอบสนองความ 
       ต้องการที่หลากหลายในศูนย์ตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
W15 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย 
W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้น าและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอยา่งต่อเนื่อง 
W17 สมรรถนะของบุคลากรต่ า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการท างานเชิงรุก 

T9 โรคติดต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดรวดเร็วเป็นวงกว้าง 
มากขึ้น 

T10 เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้
ประชากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่เท่าเทียมกัน  

W13 T3 T5 T10 พัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
W14 T10 พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้คล่องตัว มีประสิทธภิาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกดิ
ประโยชน์สูงสุด 
W15 T3 ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของหนว่ยงานระดบัคณะ/ส านัก/สถาบัน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุ้คลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ 
W16 T5 พัฒนาผู้บริหารมืออาชพีโดยมรีะบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
W17 T1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมอือาชีพ สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคลและการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3-3  แสดงความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดการบริหาร ดัชนีวัด 5 ปี กลยุทธ ์มาตรการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน 
  และผู้รับผิดชอบระดับนโยบาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับหน่วยงาน 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และ
เป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา  
(การพัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
พัฒนาการเรียน
การสอน 
 

1.1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
สอนด้วยสื่อการ
สอนดิจิทัล 

1.1.1.1.1 ก าหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.1.1.1.2  พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียน
การสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เปน็
อาจารย์ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ย่าง
เป็นระบบ 

1.1.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

1) จัดท าลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยอยา่งต่อเนื่อง 

2) การพัฒนาอาจารย์ให้มีลักษณะเป็นอาจารย์ที่
พึงประสงค์ 

3) กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพความพรอ้มในการ
ท างานของอาจารย ์

4) กิจกรรมพัฒนาความพร้อมในการปฏบิัติงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิ

5) พัฒนาระบบประเมินอาจารย์ต้นแบบ 
6) โครงการอาจารย์ต้นแบบด้านการจัดการเรียน

การสอน 
7) พัฒนาระบบ E – Learning 
8) พัฒนาระบบ Online Classroom 
9) พัฒนาระบบ Education Technology 
10) พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (Teaching 

Assistant : TA) โดยพัฒนาระบบรับสมคัร
และคัดเลือกผู้ช่วยสอน รวมทั้งก าหนดภาระ
งานและค่าตอบแทนผู้ชว่ยสอน 

1) โครงการจัดท าคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของอาจารย ์ 
มทร.พระนคร  
2) โครงการพัฒนาอาจารย์
ต้นแบบด้านการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 
3) โครงการพัฒนาสื่อการสอน
ดิจิทัล  
  
 

สวท. 

1.1.1.2 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก 

1.1.1.2.1  ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ดา้นคุณวุฒิ 1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น

ระบบ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการอยา่งเป็นระบบ 
4) สนับสนุนให้คณาจารย์ฝึกอบรมองค์ความรู้

ใหม่กับหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ในวิชาชีพของตน 

1) โครงการพัฒนาอาจารย์
ด้านคุณวุฒิ (1.1.1.2.1) 
 

กบ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และ
เป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา 
(การพัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
พัฒนาการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.3 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าที ่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.1.1.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ดา้นการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

อย่างเป็นระบบ 
4) สนับสนุนให้คณาจารย์ฝึกอบรมองค์ความรู้ใหม่กับ

หน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ
ของตน 

1) โครงการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2) โครงการพัฒนาแบบ
ประเมินอาจารย์ด้าน
การสอน (Teacher 
Evaluation and 
Assessment)  

กบ. 



 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.2 ระบบและ
ทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ) 

1.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(อาจารย์นักศึกษา
และผู้มารับบริการ) 
ในการได้รับการ
สนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เป็น
มาตรฐานและ
ทันสมัย 

1.2.1.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อสภาวะ
แวดล้อมในการ
เรียนรู้  

1.2.1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning 
center) ครบทุกพื้นที่  (สี่ศูนย์ของ
มหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อตอ่การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม 

1.2.1.1.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.2.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

1) พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบดว้ย
ห้องสมุด และ E-Library ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ห้องประชุมย่อย และส่วนสันทนาการ เป็นต้น 

2) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อ 
การด ารงชีวิตที่ดีและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ 
4) พัฒนาระบบ E – Learning 
5) พัฒนาระบบ Online Classroom 
6) พัฒนาระบบ Education Technology 
7) พัฒนาระบบผู้ชว่ยสอน (Teaching Assistant : TA) 

โดยพัฒนาระบบรับสมัครและคัดเลือกผู้ช่วยสอน 
รวมทั้งก าหนดภาระงานและค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 

1) โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  
3) โครงการจัดหา
เงินทุนหรือ
งบประมาณส าหรับ
ซ้ือครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ 

สวส.+สวท 



  

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติ
และสากล (คุณภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของ 
ผู้เข้ามาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย 
มีพื้นฐานดีและ 
มีความสามารถสูง  
(จากในประเทศและ
สากล) 

1.3.1.1 ผลการ
ประเมินการบริหาร
หลักสูตรโดยรวม
ของมหาวิทยาลยั  
 

1.3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 

1.3.1.1.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและอาเซียน และได้รับการ
รับรองจากสมาคมวิชาชีพ 

1.3.1.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมเป็น
หลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล 

1.3.1.1.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนการสอน
ทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ 
โดยการท าวิจยัเพื่อน าไปพัฒนาการเรียน
การสอน 

1) ส่งเสริมระบบให้ค าปรึกษาโดยจัดเวลา และสถานที่
ที่เหมาะสม 

2) เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work – Integrated 
Learning และ STEM เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
การท างานจริง และขยายไประดับนานาชาติ 

3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (เช่น Problem based 
learning project based learning และอื่นๆ) 
เพื่อฝึกนักศึกษาให้คิดเป็นระบบและปฏบิัติเป็นเลิศ 
มีทักษะการท างานเป็นทีม และ Interpersonal 
Skills 

4) ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรที่มีความพร้อมใน
การบูรณาการระหวา่งกระบวนวิชา/สาขาวิชา/
หลักสูตร/คณะ 

5) เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
6) เพิ่มหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาต ิ
7) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติรายหลักสูตร 
8) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ศักยภาพเพิ่มขึ้นด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
9) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาและบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ 

1) โครงการจัดท า
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ  
มทร.พระนคร 
2) โครงการสร้างความ
ตระหนักถึงการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการ
สอน  
3) โครงการพัฒนา
หลักสูตรแบบใหม่(บูรณา
การ) 
4) โครงการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
5) โครงการวิจัยด้านการ
เรียนการสอน เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา  
-ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพ้ืนฐาน ฯลฯ 
-ปัญหาความสามารถในการ
เรียนวิชาพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ
นักศึกษา 
6) โครงการพัฒนาบัณฑิต
นักปฏิบัติทกัษะสูง 

สวท. 



 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบระดบั

หน่วยงาน 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการทันสมัย มี
มาตรฐานระดับชาติ
และสากล (คุณภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้
เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี
พื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง  
(จากในประเทศและ
สากล) 

13.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบความรู้
ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1.3.1.2.1 ก าหนดมาตรฐานความเชีย่วชาญของ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาตา่งประเทศ    

1) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลความรึความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เช่น 
เทคโนโลยี 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตน้ 

2) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาตา่งประเทศ 

1 โครงการก าหนด
มาตรฐานความ
เช่ียวชาญของนักศึกษา
ด้านภาษาต่างประเทศ 
2) แผนงานการจัด
นิทรรศการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
สร้างความตระหนักถึง
การปรับปรุง/แก้ปัญหา
ด้านการเรียนของ
นักศึกษา 

สถาบันภาษา+สวท 

    
  1.3.1.3  ร้อยละของ

นักศึกษาที่สอบผา่น
เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลยั 

1.3.1.3.1 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ โดยการท าวจิัยเพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติรายหลักสูตร 

2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาและบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็น
พื้นฐานการประกอบอาชีพ 

1) โครงการก าหนด
มาตรฐานความ
เช่ียวชาญของนักศึกษา
ด้านเทคโนโลย ี
2) โครงการวัดและ
ประเมินผลเชิง
สมรรถนะของนักศึกษา 
(ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะ)  
 

สวส.+สวท. 



เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  
และเป็นที่พึ่งของสังคม 
(ประสิทธิผล) 

1.4.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 
4 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิด 
เป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัต ิ
เป็นเลิศ 
 3) บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 4) บัณฑิตเป็นที่พึ่ง
ของสังคม 

1.4.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน  
1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ
มาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 

1.4.1.1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กฎเกณฑ์การรับสมัครและ        
การคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ 

1.4.1.1.2  ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพ
กายและจิตใจที่เข็มแข็ง 

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนและ
วิทยาลยัต่างๆ ทั้งหนว่ยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาจิต

สาธารณะและความรับผิดชอบตอ่สังคม 
4) พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษาหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรม 

เช่น การประเมินผลการมีส่วนรว่มของนกัศึกษา บทบาท
ในกิจกรรมและความคิดที่สะท้อนตัวตนของนักศึกษา 

5) สร้างสถานที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬานันทนาการ 
6) จัดสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ  
7) มีระบบให้ค าปรึกษา (Consults) แกน่ักศึกษาทั้งสุขภาพ

กายและจิตโดยเน้นด้านสุขภาพจิตเป็นหลัก 
8) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะทาง

ปัญญา (Cognitive Skills) การคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และฝกึสมาธิที่น าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

1) โครงการปรับปรุง
กระบวนการรับ
นักศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้นักศึกษาเป็น
คนดี คนเก่ง 
3) โครงการรางวัล
อาจารย์ดีเด่นด้าน
การเรียนการสอน
(Learning & 
Teaching Awards)  

สวท.+กพศ. 

1.4.1.2 ร้อยละ
บัณฑิตท่ีมีงานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

1.4.1.2.1  พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลย ี
(ดิจิทัล) ของนักศึกษา 

1) มี Online course ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีด้วยตนเอง 

2) มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีให้แก่
นักศึกษา 

3) คณาจารย์น าเทคโนโลยีไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

1) โครงการวัดและ
ประเมินผลทักษะ
ด้านเทคโนโลยี 
(ดิจิทัล) ของนักศึกษา 
2) โครงการส่งเสริม
บัณฑิตสร้างอาชีพ 
Startup และ SMEs 
 
 
 
 

 
สวท+กพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  
และเป็นที่พึ่งของสังคม 
(ประสิทธิผล) (ต่อ) 

1.4.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 
4 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิด 
เป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัต ิ
เป็นเลิศ 
 3) บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 4) บัณฑิตเป็นที่พึ่ง
ของสังคม (ต่อ) 

1.4.1.3 จ านวน
ผลงานของ 
นักศึกษาที ่
ได้รับรางวัล
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1.4.1.3.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ 

 

1) จัดท าป้ายต่างๆ และ Websites  
ในมหาวิทยาลัยเป็นสองภาษา (ไทยและภาษาอังกฤษ)  

2) มี English Corner ตามพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 
3) มี Online Course ด้านภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการใช้ภาษาตา่งประเทศ เช่น 

Writing Center 

1) โครงการวัดและ
ประเมินผลทักษะ
ด้านภาษา 
ต่างประเทศ 
2) โครงการรางวัล
นักศึกษาทักษะสูง
ด้านทักษะวิชาชีพ
เฉพาะทาง 
 
 

สวท.+กพศ. 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ  
ระดับหน่วยงาน 

2.1 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
(การพัฒนาองค์กร) 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยได้รับ 
การตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติต่อ
โครงการวิจัยบูรณา
การตามยุทธศาสตร์
ชาต ิ

2.1.1.1 ร้อยละของ
จ านวนผลงานวจิัยที ่
ได้รับการตีพิมพ ์
ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 

2.1.1.1.1 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล 

2.1.1.1.2 พัฒนาศักยภาพในการเขยีนขอ้เสนอ
โครงการวิจัย และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจยัที่มีประสิทธภิาพ 

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ 
2) การให้รางวัลกบันักวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
3) ต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน ์
4) ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย 
5) พัฒนาศักยภาพนกัวจิัย เช่น การบ่มเพาะนักวิจยั   

รุ่นใหม่ นักวิจยัพี่เล้ียง เป็นต้น 
6) ส่งเสริมให้เขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 

1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ
และสากล 
2) โครงการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เช่ียวชาญด้าน 
การวิจยั  
3) โครงการจัด
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ
 

สวพ. 

2.1.1.2 จ านวน
โครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
แหล่งภายนอกทั้งที่
เป็นหัวหน้าโครงการ 
และเป็นผู้วิจยัร่วม 

2.1.1.2.1  ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจยั
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 

1) เน้นการวิจยัแบบบูรณาการ 
2) สร้างระบบเครือข่ายการวิจยัให้สอดคล้องกับระบบ

งบประมาณทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

1) โครงการส่งเสริม
การบูรณาการการ
ท างานวิจยัร่วมกัน
ระหว่างหนว่ยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั 
2) โครงการสร้าง
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน/
หน่วยงานภาครัฐใน
การวิจยั เพือ่
ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด
หรือผู้ใช้ประโยชน ์ 
 

สวพ. 



 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั 5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับหน่วยงาน 

2..2 ระบบสนับสนุน
การวิจยัมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
(ประสิทธิภาพ) 

2.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของนักวิจัย
ต่อระบบสนับสนุน
การวิจยั 

2.2.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจยั 

2.2.1.1.1 แสวงหาแหล่งทุนวิจยัภายนอกด้วยการ
สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก
ระดับชาติและสากล 

2.2.1.1.2 การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุน
การวิจยัและพัฒนาให้ท างานเชิงรุก 

2.2.1.1.3  พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี 
และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนงานวิจัย และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธภิาพ 

2.2.1.1.4 พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วยการ
วิจัยและพัฒนา อยา่งเป็นระบบ 

1) พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเงินทุนภายนอก 
2) การประชาสัมพันธ์ผลงานวจิัยและการสร้าง

เครือข่าย 
3) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และกฎระเบียบของ

หน่วยงานสนับสนุนงานวิจยัให้ท างานคล่องตัว 
และท าหนา้ที่สนับสนุนให้นักวิจัยท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4) จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์วิจยัส่วนกลาง เพื่อ
ความเหมาะสมด้านงบประมาณและการใช้งาน 

5) พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลย ีและฐานข้อมูล
สนับสนุนการท างานวจิัย 

6) เพิ่มบุคลากรช่วยวิจยั บุคลากรสาปฏบิัติการวิจยั 
7) สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์

ทางธุรกิจ 
8) ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
8) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และงานวิจยัเชิง

พาณิชย ์

1) โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และระบบสนับสนุน
งานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2) โครงการสนับสนุน 
คลัสเตอร์วิจัย R&D  
3) โครงการจัดตั้ง
หน่วยงาน Office of 
Sponsor Research : 
OSP เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
รับงานวิจัย  
 

สวพ. 



เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั 5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

2.3 มีการวิจยัเพื่อ
การจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและ
การวิจยัเชิงพาณิชย์ 
(คุณภาพ) 

2.3.1 จ านวน
ผลงานวิจัยเพื่อการจัด
การศึกษาต่อจ านวน
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย ์

2.3.1.1 จ านวนของ
การวิจัยที่น าไป
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน หรือ
การบริการวิชาการใน
ระยะ 1 ปี  

2.3.1.1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อ
การรับบริจาค และการ
ท างานวิจยัร่วมกบัเอกชน 

2.3.1.1.2  ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยดา้นวจิัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภาครัฐด้าน Agenda และ 
Area และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ 

2.3.1.1.3 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 

2.3.1.1.4 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เชิงพาณิชย์ 

1) ก าหนดกฎระเบยีบที่เอื้อต่อการรับบริจาคและการใช้เงิน
บริจาคเพื่องานวิจยั และการท างานวจิัยร่วมกับเอกชน 

2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาคเพื่องานวิจยั 
3) วิเคราะห์แนวทางการวิจยัที่เอกชนและภาครัฐต้องการ เพื่อ

การน างานวจิัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศ 
4) บูรณางานวิจยักับหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และสังคม เพื่อ

ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงท ี
5) พัฒนาศูนย์วจิัยเฉพาะทาง (Center of Excellence) 
6) มีการน าองค์ความรู้จากการวจิัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
7) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์  
8) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจยัไปใช้ในเชิง

พาณิชย์หรือเพือ่พัฒนาสังคม 
 
 

1) กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น างานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ 
บูรณาการงานวิจยัและ
บริการวิชาการ การ
เรียนการสอน 
 
 

 
สวพ. 

2.3.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

2.3.1.2.1 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 

1) มีการน าองค์ความรู้จากการวจิัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
2) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์  
3) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจยัไปใช้ในเชิง

พาณิชย์หรือเพือ่พัฒนาสังคม 

1) โครงการส่งเสริมการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร 
 
  
 

สวพ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร  

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

2.3 มีการวิจยัเพื่อ
การจัดการศึกษาทาง
เทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย ์
(คุณภาพ) (ต่อ) 

2.3.2 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยั (จ านวน
หน่วยงานภายนอกสนับสนุน
วิจัย จ านวนโครงการวจิัย
เชิงบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่
ได้รับเพื่อการวิจยัจาก
ภายนอก) 

2.3.2.1 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
 

2.3.2.1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่
เอื้อต่อการรับบริจาค 
และการท างานวิจยั
ร่วมกับเอกชน 

2.3.2.1.2 ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยดา้นวจิัย
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน 
Agenda และ Area 
และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ 

2.3.2.1.3 พัฒนาหน่วยการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อ
การจัดการศึกษา 

2.3.2.1.4 พัฒนาหน่วยการ
จัดการองค์ความรู้เชิง
พาณิชย ์

1) ก าหนดกฎระเบยีบที่เอื้อต่อการรับบริจาคและการใช้
เงินบริจาคเพื่องานวิจัย และการท างานวิจัยรว่มกับ
เอกชน 

2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาคเพื่องานวิจยั 
3) วิเคราะห์แนวทางการวิจยัที่เอกชนและภาครัฐ

ต้องการ เพื่อการน างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ
พัฒนาประเทศ 

4) บูรณางานวิจยักับหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และ
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทนัท่วงที 

5) พัฒนาศูนย์วจิัยเฉพาะทาง (Center of 
Excellence) 

6) มีการน าองค์ความรู้จากการวจิัยเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา 

7) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์  
8) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจยัไปใช้ใน

เชิงพาณิชย์หรือเพื่อพัฒนาสังคม 

1) ) โครงการจัดหาทุน
วิจัยภายนอก 
2) โครงการสร้าง 
Visibility ของงานวิจยั 
มทร.พระนคร. ให้
เด่นชัดในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  
3) แผนงานการสร้าง
ผลกระทบจาก
ผลงานวิจัยให้เป็นที่
ประจักษ ์(Impact 
Enhancement)  
 

สวพ. 



 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 

3.1 มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและ
บูรณาการการท างาน
ร่วมกับองค์กร
ภายนอก (การพัฒนา
องค์กร) 

3.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการที่มี
ผลงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

3.1.1.1จ านวนเครือขา่ยด้านการ
บริการวิชาการกบัหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน
ภาคอุตสาหกรรม 

3.1.1.1.1 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายความรว่มมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสร้างการ
ให้บริการวิชาการ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อน าผลการบรกิารวิชาการ
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย ์เช่น การน าผลงานเข้าสู่
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 

1) โครงการสร้าง
เครือข่ายกับการบริการ
วิชาการภายนอก 
 

สวพ. 

3.1.1.2 ร้อยละของจ านวน 
เครือข่ายความร่วมมอืด้าน 
บริการวิชาการที่ม ี
การด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  

3.1.1.2.1 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายความรว่มมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสร้างการ
ให้บริการวิชาการ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อน าผลการบรกิารวิชาการ
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย ์เช่น การน าผลงานเข้าสู่
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 

สวพ. 

3.2 ระบบบริหาร
จัดการด้านบริการ
วิชาการมีประสิทธภิาพ
และเอื้อต่อการแข่งขัน  
(ประสิทธิภาพ) 

3.2.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (นักวิจยั และ
ผู้รับบริการด้านการ
บริหารงานวิจยั)  
ต่อการบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการ 
มีประสิทธิภาพ 

3.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ 
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านบรกิาร
วิชาการ 

3.2.1.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร กฎ และ
ระเบียบการ
ให้บริการวิชาการ
ให้เอื้อต่อการ
แข่งขัน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2.1.1.2 พัฒนาบุคลากรให้
สามารถบริการ
วิชาการอยา่งมือ
อาชีพ 

1) พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มคีวามคล่องตัว
สูงขึ้น 

2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบรกิารวิชาการและการพัฒนาอาชีพมา
สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทางการน าองค์ความรู้จาก
การท างานและการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริการวิชาการ อาท ิการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1) โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และระบบสนับสนุนงาน
บริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

สวพ. 



เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ระดับหน่วยงาน 

 
3.3 การบริการ
วิชาการสามารถ
ตอบสนอง 
ความต้องการ 
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเขา้มารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 

3.3.1.1 จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเขา้มารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 

3.3.1.1.1 สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง
ด้าน Agenda และ 
Area และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

3.3.1.1.2 สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่แก้ปัญหา
เร่งด่วนของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

 

1) การบริการวิชาการแบบบูรณาการกบัหน่วยงาน
ภายนอกโดยเน้นการเป็นเจ้าภาพร่วมทีม่ีระบบ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2) พัฒนาระบบรองรับปัญหาเร่งด่วนของสังคมและ
อุตสาหกรรม 

3) พัฒนาระบบการจัดการปัญหาเร่งด่วน จัดการ
ฝึกอบรม ให้ค าปรกึษา บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ
อย่างทันท่วงท ี

1) โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการที่
แก้ปัญหาเร่งด่วนของ
สังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

สวพ. 

3.4 พัฒนารายได้
จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์
ความรู้และการบริการวิชาการ
(สังคม) 

3.4.1.1 จ านวนโครงการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

3.4.1.1.1 สนับสนุนการพัฒนา
องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้น าไป
บริการวิชาการและ
สร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 

1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบรกิารวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 

2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อ
สร้างระบบงบประมาณมหาวิทยาลยัที่เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น  

3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ (UBI) ให้เข้มแข็งและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

4) พัฒนาการฝกึอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่การ
บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 

5) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

 

1) โครงการพัฒนาศูนย ์
บ่มเพาะให้เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

 สวพ. 



 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

3.4 พัฒนารายได้
จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) (ต่อ) 
 

3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์
ความรู้และการบริการวิชาการ
(สังคม) (ต่อ) 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จาก
บริการสังคม 

3.4.1.2.1  สนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้
จากผลงานวจิัยให้
น าไปบริการวิชาการ
และสร้างรายได้จาก
การบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 

 
3.4.1.2.2 สนับสนุน

มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันให้การ
รับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบรกิารวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 

2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อ
สร้างระบบงบประมาณมหาวิทยาลยัที่เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น  

3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ (UBI) ให้เข้มแข็งและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

4) พัฒนาการฝกึอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   เพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 
5) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การเป็น

ผู้ประกอบการใหม ่
6) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็นนวัตกรรมขององค์กร

และให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ
 

1) โครงการจัดหารายได้ 
จากการบริการสังคม 

สวพ. 

3.5 ได้รับการ
ยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่
พึ่งทางเทคโนโลยี
และการพัฒนา
อาชีพ (ประสิทธิผล) 

3.5.1 จ านวนผลงานบริการ
วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์
จริงในการพัฒนาอาชพี 
(ตอบสนองนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นที่พึ่ง
ของสังคม) 

3.5.1.1 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม  

3.5.1.1.1 ส่งเสริมโครงการ 
เพื่อพัฒนาอาชพี 

1) ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชพีแกส่ังคม 
2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านบริการ

วิชาการและการพัฒนาอาชีพ โดยจัดกิจกรรม 
เชิงวิชาการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

1) โครงการพัฒนา
อาชีพ 

สวพ. 



เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ  
ระดับหน่วยงาน 

4.1 มีกลไกการ
อนุรักษ์และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ  (คุณภาพ) 

4.1.1 จ านวนโครงการ
บูรณาการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม (ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ) 

4.1.1.1 จ านวนโครงการ
บูรณาการด้านท านบุ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 
  

4.1.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์ตามหลกั
ศาสนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
สมบูรณ์ 

4.1.1.1.2 สร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และท านุ
บ ารุงอย่างยั่งยืน 

1) สร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพฒันามนุษย์อย่าง
เป็นระบบตามหลักศาสนา 

2) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ชุมชน 

3) สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม 
4) สร้างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลอาหารไทย 
5) การท่องเท่ียวเชิงดิจิทัลในเขตพระนคร 
6) การท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
7) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร สัมพันธ์กับวัดและวัง 
 
 

1) โครงการปฏิบัติธรรม
สร้างคน พัฒนาตนสร้าง
ธรรมะ  
2) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี  
3) โครงการจัดท า
ฐานความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ท านุบ ารุง 
4) แผนงานการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
5) โครงการสร้าง
ความสัมพันธก์ับศิษย์เกา่  
6) โครงการปรับรูปแบบ
องค์กรและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามชั้น
ปี  
-ให้มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการวิจัย
นักศึกษา  
-ให้มีการวิเคราะห์ และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามชั้นปี  
-ให้มี Seminar Series ที่
สอดคล้องกับ 21st 
Century Skills และ
สอดคล้องตามชั้นปี  
-ให้มี Division of Parent 
and Family Relations 

กศว. 



 

ประสานงานอยา่งใกล้ชิด
กับผู้ปกครอง เป็นสื่อกลาง
ของ มทร.พระนคร กับ
ผู้ปกครอง  
- ให้มี Web Portal เพือ่
งานในมหาวิทยาลัย 
7) โครงการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการด้าน
กิจกรรมนักศึกษา ที่
เช่ือมโยงระหวา่ง
หน่วยงานกลางและคณะ/
สานัก/สถาบัน  

4.1.1.2 จ านวนผลงานด้าน
การอนุรักษ ์ท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลย ี 

4.1.1.2.1 บูรณาการองค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัย
เช่ียวชาญเข้ากับการ
อนุรักษ์ ท านบุ ารุง
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมการน านวัตกรรมด้านประหยดัพลังงาน และ
พลังงานทดแทนมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย 

2) รณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ มีจิตส านกึด้าน
การประหยัดและอนุรกัษ์พลังงาน 

1) โครงการถ่ายทอด
ค่านิยมองค์กร  
2) โครงการบูรณาการองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญกับการ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
3) โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชู
บุคคลที่ได้รับรางวัลและทา
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย /
เป็นคนต้นแบบของสังคม  
 

กศว. 

4.2 มหาวิทยาลัย
สร้างจิตส านึก รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

4.2.1 จ านวนงบประมาณ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

4.2.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของโครงการGreen 
University  

4.2.1.1.1 ส่งเสริมการ
ประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน
ภายในมหาวิทยาลยั 

4.2.1.1.2 การก าจัดขยะดว้ย
เทคนิค 3Rs 
(Reduce, Reuse 
and Recycle) 

1) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิงอุตสาหกรรม 
2) สนับสนุนการวางแผนก าจัดขยะดว้ยเทคนิค 3Rs และ

น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
3) สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบ

ครบวงจร 

1) โครงการ  Green 
University 
เช่น โครงการอนุรักษ์
พลังงาน  

กองกลาง 



 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.1 มีการพัฒนา
ระบบทุนมนุษย ์
เพื่อให้บุคลากร
ท างานอยา่ง 
มืออาชีพพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชวีิต
ที่ดี (การพัฒนา
องค์กร) 

5.1.1 ระดับความ 
พึงพอใจของบุคลากร 
ที่ได้รับการส่งเสริม 
การท างานและการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบ (ระดับบริหาร 
อาจารย์ พนกังานสาย
สนับสนุนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล) 

5.1.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการพัฒนา
ด้านอาชีพ   
  

5.1.1.1.1 พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้
บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ  
มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรัก
และภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหนา้ในอาชีพ 
(Career Path) 

2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษา บุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมินผล 
4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราสว่นบุคลากรสายวิชาการต่อสาย

สนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล 

5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 

6) สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างจิตส านึกต่อ
มหาวิทยาลัยของบุคลากร 

 

1) โครงการปรับ
โครงสร้างองค์กร และ
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ/
สานัก/สถาบัน  
2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
วิชาชีพอื่น  
 

กบ. 

5.2 ปฏิรูป
มหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 
(การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย  

5.2.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบูรณาการ 
ตามพันธกจิ 

5.2.1.1.1 พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้
บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ มี
วัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรัก
และภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 

5.2.1.1.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการเป็น 
Digital University 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหนา้ในอาชีพ 
(Career Path) 

2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษา บุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมินผล 
4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราสว่นบุคลากรสายวิชาการต่อสาย

สนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล 

5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 

6) สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างจิตส านึกต่อ
มหาวิทยาลัยของบุคลากร 

7) พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

8) บูรณาการระหว่างการให้บริการและเทคโนโลยีดิจิทัล 
9) มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 

1) โครงการ Digital 
University 
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานและการ
ให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว (One Stop 
Service & Integration 
/ Self Service / e-
Service)  
- โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล (RMUTP 
Data Warehouse)  
- โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT  
 
 

สวส. กบ. 



 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

5.3.1.1  
ผลประเมิน 
การบริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.3.1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ตาม
หลักการมีส่วนร่วมและธรรมา    
ภิบาล 

5.3.1.1.2  มีระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ/ส านกั/สถาบัน 

2) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว ลดขั้นตอน 

เพื่อน าไปสู่ One Stop Service 
4) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมต่อกันเพื่อการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธภิาพ 
5) โครงการพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน

หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
6) พัฒนาระบบหอ้งปฏิบัตกิารกลาง (Central 

Laboratories) เพิ่มขึ้น 
 
 

1) โครงการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลในองค์กร
2) โครงการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างาน 
(Productivity 
Improvement)  
3) โครงการปรับปรุง
การบริหารขององค์กรที่
มุ่งเน้นคุณภาพเชิงรุก 
(Total Quality 
Management : TQM)  
 

ประกันคุณภาพ 

5.3.1.2  
ร้อยละความส าเร็จ
ในการปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงานตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  
ระยะที่ 12 

5.3.1.2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
ระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายเพือ่การศึกษา 
(Target Market) และการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทกุด้าน (ก าลังคน งบประมาณ พันธกิจ 
และทรัพยากรที่จ าเป็น) ในอนาคต 

2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 

3) จัดท าฐานข้อมูลการเปรียบเทียบคู่แข่งของมหาวิทยาลัย
ทั้งระดับประเทศและอาเซียนแบบ Real Time 

 

1) โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและ
ประเมินความส าเร็จใน
การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานตามแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ 12 
2) โครงการจัดทาแผน
แม่บทด้านการ
ประชาสัมพันธ ์ 
- โครงการการปรับปรุง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

กนผ. 

5.3.1.3  
ร้อยละความเส่ียง 
ที่ลดลงของ
มหาวิทยาลัย 
 

5.3.1.3.1 เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนาระบบการ
บริหารความเส่ียง ให้สัมพันธ์กบั
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

 
 

1) จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 
2) คณะท างานพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากร 
3) วัดและประเมินผลความเส่ียงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

1) โครงการการจัดท า
แผนบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลยั 

กนผ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(บุคลากรภายใน กรรมการ 
ผู้มารับบริการ) ในด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยั
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.3.1.4 ร้อยละความส าเร็จใน
การเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากบั 
ของรัฐ 
 

5.3.1.4.1 การเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐ 

1) เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

1) โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบั
ของรัฐ  

กบ.+สอ. 

5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่
น ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
จริงของหน่วยงานอย่างเห็น
ผลเป็นรูปธรรม 

  1) โครงการส่งเสริมการ
น าองค์ความรู้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของหน่วยงาน 

ศูนย์จัดการความรู้ 
KM 



เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.2 จ านวนรางวัล
ด้านการบริหารจัดการ
ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5.3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนของส านัก
งบประมาณ 
 
 
 
 

5.3.2.1.1 พฒันาระบบบริหารจดัการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง 
ตามหลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล 

 

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ/ส านกั/สถาบัน 

2) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว ลด

ขั้นตอน เพื่อน าไปสู ่One Stop Service 

1) โครงการจัดท า
แผนการดาเนินงานและ
งบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (3 ปี)  
- แผนการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินแบบธรร
มาภิบาล 

กนผ 

5.3.2.2 ผลการประเมิน 
การประกันคุณภาพ 
ด้านการบริหารจัดการ 
 

5.3.2.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง 
ตามหลักการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภบิาล 

5.3.2.2.2 มีระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุด 

5.3.2.2.3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
ระบบการตลาดเพื่อการ
แข่งขันทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายเพือ่การศึกษา 
(Target Market) และการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทกุด้าน (ก าลังคน งบประมาณ    
พันธกิจ และทรัพยากรที่จ าเป็น) ในอนาคต 

2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 

3) จัดท าฐานข้อมูลการเปรียบเทียบคู่แข่งของ
มหาวิทยาลัยทั้งระดับประเทศและอาเซียนแบบ 
Real Time 

 

1) โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างคณะ/
หน่วยงาน 
 

ส านักประกันคุณภาพ 
และสอ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร  

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น า
ด้าน Digital Economy 
ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(คุณภาพ) 

5.4.1 สัดส่วนการได้รับ
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
ต่องบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

5.4.1.1  จ านวนโครงการบูรณา
การด้าน Digital Economy 
 
 

5.4.1.1.1  สนับสนุนงานตาม
พันธกิจที่สอดคล้อง
กับนโยบาย Digital 
Economy ของ
รัฐบาล 

1) สนับสนุนการบูรณาการ 
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้
น าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย Digital 
Economy 

1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน Digital 
Economy 
-แผนการเขยีนค าขอ
งบประมาณ DE 
2) แผนงานการจัด
กิจกรรม /นิทรรศการ 
งานแสดงผลิตภัณฑ์ 
และกิจกรรมสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก 
- แผนกจิกรรม/
นิทรรศการ DE 

 
 
สถาบันสหวิทยาการ
สด. 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ 
และทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

5.5.1 จ านวนงบประมาณ 
มีความพร้อมเพื่อการพัฒนา
และบริหารกจิการ
มหาวิทยาลัยให ้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (รวมรายได้อื่นที่
นอกเหนือจากงบประมาณ
ภาครัฐ) 

5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นที่
นอกเหนือจากงบประมาณ
ภาครัฐ 
 
 

5.5.1.1.1 สร้างระบบการหา
รายได้อื่น
นอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจากภาครัฐ 

1) จัดตั้งส านักงานเพื่อบริหารจัดการด้านเงิน
บริจาค 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างศิษย์เก่าและ
มหาวิทยาลัยเพือ่การมีส่วนร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยา่งเข้มแข็ง 

3) สร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพยข์อง
มหาวิทยาลัย 

4) การพัฒนารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) โครงการจัดตั้ง
ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
-แผนการจัดการงาน
บริหารจัดการพื้นที ่
 

 
 
กองคลัง 
 
 
 
 

 



 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

              

 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 - 2564 

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม 

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

 ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 

สร้ำงแรงบันดำลใจ หมายถึง การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติ  
ตามความถนัดให้เกิดแรงบันดาลใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ทักษะกำรคิดเป็นระบบ หมายถึง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะ 
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยี หมายถึง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) 
ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  

เป็นที่พึ่งของสังคม หมายถึง เพ่ือพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ 
เป็นผู้น า และเป็นคนดี (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  
 

เป้ำหมำยสูงสุด (Ultimate Goal) 
 

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

คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 
Think Creatively, Do Professionally 

  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
An innovative and Technological University for the Land 

 ค ำอธิบำยเอกลักษณ์ 

 มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สมดุลกับธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต 
 

 อัตลักษณ์ (Identity) 
 

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

 

  ค ำอธิบำยอัตลักษณ์ 

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

ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

สู้งำน  หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

เชี่ยวชำญเทคโนโลยี  หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และ  
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

 สุภำษิตสำกล 

ป า โลกสฺมิ ปชฺโชโต 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

Intelligence is the light in the world 
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 ปณิธำน (Determination) 
 

R  M  U  T  P 
 

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

T  : Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
 P  : Personal Integrity  มีคุณธรรม  
 
 ค ำอธิบำยปณิธำน 

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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ภำพที่ 3-1 การบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (2560-2564) ด้วย 
Balanced Scorecard 
 
 

 
ภำพที่ 3-2  การบริหารยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และดัชนีชี้วัดความส าเร็จขั้นต้น 
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3.1 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 - 2564 
 เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ 
ในแต่ละมิติการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงได้นามาตรการการพัฒนาที่ก า หนดไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มาเชื่อมโยงกับการเกิดผลลัพธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

ตารางที่ 3 - 1 ความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จ และมาตรการการพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

มิติ ผลลัพธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ มำตรกำรกำรพัฒนำ 
ประสิทธิผล - บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็น

เลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 

- พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ตั้งแต่ 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกกฎเกณฑ์การรับสมัคร
และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี (ดิจิทัล)  
ของนักศึกษา 
- พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
- ส่งเสริมนักศึกษาด้าน คุณธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิต 
ที่เข้มแข็ง 

คุณภาพ - หลักสูตรและการจัดการทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
อาเซียน และได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ 
- พัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมเป็นหลักสูตร
นานาชาติมาตรฐานสากล 
- ก าหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 
- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการท า
วิจัยเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

              

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

มิติ ผลลัพธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ มำตรกำรกำรพัฒนำ 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบและทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 
ครบทุกพ้ืนที่ (สี่ศูนย์ของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
- พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
- พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาองค์กร - คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น  
Digital University 
 

- ก าหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
- พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียน 
การสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงาน 
ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เป็นอาจารย์
ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
- ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและ 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
 

- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University 
 
 
 
 

- พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
และการบริหารจัดการโครงการของนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

              

 

 
 
 
 

แผนที่ทำงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

- บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 
 
 

 
 
 
 
 

- คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 
ในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักศึกษา 
-  พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 
 
 

ประสิทธิผล 

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร 

บัณฑิตคิดเป็นระบบ  
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย  
และเป็นที่พึ่งของสังคม 

คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 

ในวงการวิชาชพีของตน  
และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ให้นักศึกษา 

ระบบและทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนมีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 

 

หลักสูตรและการจัดการ
ทันสมัย  

มีมาตรฐานระดับชาต ิ
และสากล 

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 
ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านในระดับชาติและอาเซียน 
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ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติ
เป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ตั้งแต่ 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกกฎเกณฑ์การรับสมัคร
และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี (ดิจิทัล)  
ของนักศึกษา 
- พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
- ส่งเสริมนักศึกษาด้าน คุณธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกาย
และจิตที่เข้มแข็ง 

- พัฒนารายได้จากองค์ความรู้
และการบริการวิชาการ 

- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้น าไปบริการวิชาการและสร้าง
รายได้จากการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
- สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันให้ 
การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล 

- ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 

- ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ 
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงานมีศักยภาพ 
การบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 

คุณภาพ - มีการวิจัยเพ่ือการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิง
พาณิชย์ 

- พัฒนาหลักเกณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการรับบริจาค  
และการท างานวิจัยร่วมกับเอกชน 
- ส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน Agenda 
และArea และตอบสนองความต้องการด้าน
พัฒนางานวิจัยของประเทศ 
- พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้ 
เพ่ือการจัดการศึกษา 
- พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้เชิง
พาณิชย์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 
ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านในระดับชาติและอาเซียน 

มิติ ผลลัพธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ มำตรกำรกำรพัฒนำ 
ประสิทธิภาพ - ระบบสนับสนุนการวิจัย          

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกด้วยการสร้าง
เครือข่ายกับองค์กรภายนอกระดับชาติและ
สากล 
- การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาให้ท างานเชิงรุก 
- พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และ
ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนงานวิจัย และตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วยการวิจัย
และพัฒนา อย่างเป็นระบบ 

การพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
สู่ระดับชาติและสากล 

- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 

- พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และการบริหารจัดการโครงการ
ของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือ
และบูรณาการการท างาน
ร่วมกับองค์กรภายนอก 
 

- ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือ 
การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 
-  พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 
ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ 
เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมือ
อาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  
มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

 
 
 
 

 

- พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ 
- บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
- ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 
 

 
 
 
 

- มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการ 
การท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผล 

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร 

นักวิจยัพัฒนาศักยภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 

ระบบสนับสนุน 
การวิจยั 

มีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

 

มีการวิจยัเพื่อการจัด
การศึกษา 

ทางเทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย ์

 

พัฒนารายได้
จากองค์
ความรู้ 
และการ

บริการวิชาการ 

มีระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการการ

ท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก 

บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ  

ปฏิบัติเป็นเลิศ  
มีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย และ
เป็นที่พึ่งของ

สังคม 

ได้รับการยอมรับ
จากประชาชน 
ให้เป็นที่พึ่ง 

ทางเทคโนโลยี
และการพัฒนา

อาชีพ 

มีการพัฒนาระบบทุน
มนุษย์ เพื่อใหบุ้คลากร
ท างานอยา่งมืออาชีพ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 
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ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 

มิติ ผลลัพธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ มำตรกำรกำรพัฒนำ 
ประสิทธิผล - พัฒนารายได้จากการบริการ

วิชาการ 
 

- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้น าไปบริการวิชาการและสร้าง
รายได้จากการบริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 
- สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันให้ 
การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล 

- ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและ 
การพัฒนาอาชีพ  
 

- ส่งเสริมโครงการเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงาน 
มีศักยภาพ การบริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพ 

คุณภาพ - การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 

- สนับสนุนการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้าน 
Agenda และ Area และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

- มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิง
พาณิชย์ 

- สนับสนุนการบริการวิชาการท่ีแก้ปัญหา
เร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม 
- พัฒนาหลักเกณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการรับบริจาค 
และการท างานวิจัยร่วมกับเอกชน 
- ส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านวิจัย
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน 
Agenda และArea และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนางานวิจัยของประเทศ 
- พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้เพื่อ
การจัดการศึกษา 

ประสิทธิภาพ - ระบบบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อ
การแข่งขัน 

- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ 
และ ระเบียบการให้บริการวิชาการให้เอ้ือ
ต่อการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
- พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 
ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 

มิติ ผลลัพธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ มำตรกำรกำรพัฒนำ 
การพัฒนาองค์กร - นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
สู่ระดับชาติและสากล 

- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University 

- พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือ
และบูรณาการการท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก 

- ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจัย
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือ การบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอก 

- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ 
เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมือ
อาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 

-  พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของ
ตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักศึกษา 

- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  
มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
- ก าหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
- พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้าน 
การเรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์
ที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ดีเด่นให้เป็นอาจารย์ต้นแบบ  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
 
 
 
 

 

- พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ 
- ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง   
  เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
- มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ 
มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการ 
 การท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 
- นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
- คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา 
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 

 

 
 

ประสิทธิผล 

คุณภาพ 

ระบบบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอือ้

ต่อการแข่งขัน 

การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนอง 

ความต้อง 
การด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 

พัฒนารายได้จากองค์
ความรู ้

และการบริการวิชาการ 

ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่พึ่ง 
ทางเทคโนโลยีและการ

พัฒนาอาชีพ 

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร 

มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและ
บูรณาการการ
ท างานร่วมกับ

องค์กรภายนอก 

นักวิจยัพัฒนา
ศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 

คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพือ่ให้
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน 

และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา 

มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย ์เพื่อให้
บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
และมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 

มีการวิจยัเพื่อการจัด
การศึกษา 

ทางเทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
ประชาคมได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

มิติ ผลลัพธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ มำตรกำรกำรพัฒนำ 
ประสิทธิผล - มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษา 

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
- มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
- การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3Rs (Reduce, 
Reuse, and Recycle) 
- สร้างระบบการหารายได้อ่ืนนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ 

คุณภาพ - มีกลไกที่ปรับวิธีการอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

- ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 
- สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ
ท านุบ ารุงอย่างยั่งยืน  
- บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเข้ากับการอนุรักษ์ท านุ
บ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการมีความคล่องตัว
เอ้ือต่อการแข่งขันอย่าง 
มีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วน
ร่วมและธรรมาภิบาล 

- การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วน
ร่วมและธรรมาภิบาล 

-ระบบบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อ
การแข่งขัน 
 

- ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ และ 
ระเบียบการให้บริการวิชาการให้เอ้ือต่อการ
แข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
ประชาคมได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

มิติ ผลลัพธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ มำตรกำรกำรพัฒนำ 
การพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและ
บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก 
 
 
 
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

- พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และการบริหารจัดการโครงการ
ของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือ 
การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 
 
- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มี
วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
 
 
 

- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University 
 

- พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียน
การสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เป็น
อาจารย์ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
- ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
 
 
 
 

 

- มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษา สิ่งแวดล้อม 
ให้ยั่งยืน 
- มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 

 
- มีกลไกที่ปรับวิธีการอนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ 

 
 

  
- การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล 
- ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 

 
 

 
  

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการ
ท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผล 

คุณภาพ 

มีกลไกการอนุรักษ์และท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

มหาวิทยาลัยสรา้ง
จิตส านึก รักษา

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ระบบบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการมี

ประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ
การแข่งขัน 

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ

แข่งขันอย่าง 
มีประสิทธิภาพตาม

หลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยมีรายได ้
และทรัพย์สิน  

สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาองค์กร 

มีระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการการ

ท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก 

มีการพัฒนาระบบทุน
มนุษย์ เพื่อใหบุ้คลากร
ท างานอยา่งมืออาชีพ

พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ 

มิติ ผลลัพธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ มำตรกำรกำรพัฒนำ 
ประสิทธิผล - มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน 

สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
- สร้างระบบการหารายได้อ่ืน
นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จากภาครัฐ 

คุณภาพ - มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital 
Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- สนับสนุนงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับ
นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล 

ประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการมีความคล่องตัว
เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว  
มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วม 
และธรรมภิบาล 
- มีระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกัน 
เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด 
- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและระบบ
การตลาดเพื่อการแข่งขันทั้งในและ 
นอกประเทศ  
- การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

การพัฒนาองค์กร - มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ 
เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มี
วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเป็น  
Digital University 
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แผนที่ทำงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

 
 
 
 

 

 
- มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy  
ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

- การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและ 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
 
 
 

ประสิทธิผล 

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร 

การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธภิาพตาม

หลักการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภบิาล 

มหาวิทยาลัยเป็นผูน้ าด้าน 
Digital Economy ตามการ
ปรับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย

กลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัยมีรายได้และ
ทรัพย์สิน  

สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย ์
เพื่อให้บุคลากรท างานอย่าง

มืออาชีพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 
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3.2 แผนกำรเปิดหลักสูตรและเป้ำหมำยกำรรับนกัศึกษำ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 – 2564 
 จากแผนนักศึกษาพบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖1 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ๑๓,824 คน 
และในปีการศึกษา ๒๕๖2 คาดว่าจะมีนักศึกษาทั้งหมด 12,423 คน ลดลง 1,401 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.28   มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการดังต่อไปนี้    
 3.2.1 ควรก าหนดแผนการรับนักศึกษา ในแต่ละคณะ หลักสูตร และสาขาวิชาให้ตรงตาม  
ความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  
  3.2.2 เนื้อหาหลักสูตรควรเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์
ชาติฯ แผนพัฒนาอุดมศึกษาฯ ฯลฯ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก  
มีการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่เอ้ือต่อการน าไปประกอบอาชีพ  
  3.2.3 ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ การกระจายข้อมูลข่าวสาร และการสร้างภาพลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้รับการสนใจและการตอบรับ  
จากกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  
   3.2.4 ควรสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดึงดูดให้นักศึกษาที่มีศักยภาพ  
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีระยะการให้ทุนที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา  
และมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตตรงตามอัตลักษณ์    
   3.2.5 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายด้านการจัดหาที่พักหรือโครงการสร้างหอพักให้แก่
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เป็นการเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดได้เข้ามาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยฯเพ่ิมมากขึ้น (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน, รายงานการวิเคราะห์
นักศึกษาใหม่, 2560)   
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ตำรำงที่ 3 - 2 แสดงหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 -2564 

หลักสูตร/สำขำ ข้อมูลพื้นฐำนปี 
2560 

ปีกำรศึกษำ 

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี) แผน ผล 2561 2562 2563 2564 
1. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม       

หลักสูตร 5 ปี (ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต) 125 116 125 120 120 120 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 50 54 50 50 50 50 

               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   75 62 75 75 75 75 

หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 50 58 60 55 55 55 

               สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 58 60 55 55 55 

หลักสตูร 2 ปี ต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์ (อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ) 55 24 60 55 55 55 

                สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 55 24 60 55 55 55 

หลักสูตรประกาศนียบัณฑิต (เสาร์-อาทิตย์) 180 147 180 180 180 180 

                สาขาวิชาชีพครู 180 147 180 180 180 180 

รวม 410 345 425 410 410 410 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์       

หลักสูตร 4 ปี (คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 300 339 330 330 330 330 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 150 176 150 150 150 150 

              สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 60 64 90 90 90 90 

              สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 60 84 60 60 60 60 

              สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 30 15 30 30 30 30 

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 60 42 60 60 60 60 

              สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 42 60 60 60 60 
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หลักสูตร/สำขำ ข้อมูลพื้นฐำนปี 
2560 

ปีกำรศึกษำ 

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี) แผน ผล 2561 2562 2563 2564 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (ต่อ)       

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 30 28 30 30 30 30 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 30 28 30 30 30 30 

หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 50 52 50 50 50 50 

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 30 32 30 30 30 30 

               สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 20 20 20 20 20 20 

หลักสูตร 2 ปี (คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ป.โท 25 20 20 20 20 20 

              สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 25 20 20 20 20 20 

รวม 465 481 490 490 490 490 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน       

หลักสูตร 4 ปี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 210 297 245 245 245 245 

              สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 210 297 245 245 245 245 

หลักสูตร 2 ปี (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ป.โท 20 0 0 15 15 15 

              สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 20 0 0 15 15 15 

หลักสูตร 2 ปี (เทคโนโลยีมหาบัณฑิต) 0 0 20 20 20 20 

              สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนท์ฯ 0 0 20 20 20 20 

รวม 220 297 265 280 280 280 
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หลักสูตร/สำขำ ข้อมูลพื้นฐำนปี 
2560 

ปีกำรศึกษำ 

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี) แผน ผล 2561 2562 2563 2564 

4. คณะบริหำรธุรกิจ       

หลักสูตร 4 ปี 875 948 845 845 845 845 

                สาขาวิชาการเงิน 105 110 105 105 105 105 

                สาขาวิชาการจัดการ 175 240 175 175 175 175 

                สาขาวิชาการตลาด 140 152 140 140 140 140 

 สาขาวิชาการบัญชี  315 317 280 280 280 280 

                สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 35 40 40 35 35 35 

                สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่) 105 89 105 105 105 105 

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน                 385 478 420 385 385 385 

 สาขาวิชาการตลาด 70 86 70 70 70 70 

               สาขาวิชาการบัญชี 175 229 210 175 175 175 

               สาขาวิชาการจัดการ 70 95 70 70 70 70 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 70 68 70 70 70 70 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรพาณิชยกรรม  35 36 35 35 35 35 

 สาขาวิชาการบัญชี 35 36 35 35 35 35 

หลักสูตร 4 ปี  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สมทบ 50 22 35 25 25 25 

               สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  25 22 35 25 25 25 

               สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

25 0 30 30 30 30 

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน สมทบ  70 78 65 65 65 65 

               สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรทั่วไป 

35 36 35 35 35 35 

หลักสูตรการบัญชี-การบัญชีบริหาร (บัญชีบัณฑิต)  
เสาร์ – อาทิตย์ 

 

35 42 30 30 30 30 
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หลักสูตร/สำขำ ข้อมูลพื้นฐำนปี 
2560 

ปีกำรศึกษำ 

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี) แผน ผล 2561 2562 2563 2564 
4. คณะบริหำรธุรกิจ (ต่อ)       

ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 30 30 30 30 30 30 

   กลุ่มวิชาการเงิน  - 4 - - - - 

    กลุ่มวิชาการจัดการ  - 2 - - - - 

    กลุ่มวิชาการตลาด - 5 - - - - 

    กลุ่มวิชาการบัญชี - 8 - - - - 

   กลุ่มวิชาการจัดการ เสาร์-อาทิตย์ - 10 - - - - 

ระดับปริญญาเอก  
หลักสูตร 3 ปี (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) 

15 0 5 15 15 15 

    บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 15 0 5 15 15 15 

รวม 1,460 1,592 1,435 1,390 1,390 1,390 
5. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี       

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 140 111 220 290 290 290 

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 70 68 150 150 150 150 

    สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 10 35 35 35 35 

    สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ 35 33 35 35 35 35 

                 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 70 70 70 

หลักสูตร 2 1/2 ปี เทียบโอน (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 20 18 40 20 20 20 

      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  20 18 40 20 20 20 

รวม 160 129 260 310 310 310 
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หลักสูตร/สำขำ ข้อมูลพื้นฐำนปี 
2560 

ปีกำรศึกษำ 

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี) แผน ผล 2561 2562 2563 2564 
6. คณะวิศวกรรมศำสตร์       

หลักสูตร 4 ปี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 525 461 480 515 515 515 

                 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือฯ 70 40 60 70 70 70 

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 70 80 60 70 70 70 

                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 70 78 60 60 60 60 

                 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 70 81 70 70 70 70 

 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ฯ 35 19 35 35 35 35 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 35 36 30 35 35 35 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 70 36 70 70 70 70 

                 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 70 74 70 70 70 70 

                สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 35 17 25 35 35 35 

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 35 44 35 35 35 35 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 35 44 35 35 35 35 

หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 35 21 30 35 35 35 

                สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมฯ 35 21 30 35 35 35 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอุตสาหกรรม   175 186 175 175 175 175 

 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 35 38 35 35 35 35 

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 70 75 70 70 70 70 

               สาขาวิชาช่างยนต์ 35 39 35 35 35 35 

               สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 35 34 35 35 35 35 

หลักสูตร 2 ปี  (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ป.โท 30 20 30 30 30 30 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 5 15 15 15 15 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 15 15 15 15 
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หลักสูตร/สำขำ ข้อมูลพื้นฐำนปี 
2560 

ปีกำรศึกษำ 

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี) แผน ผล 2561 2562 2563 2564 
6. คณะวิศวกรรมศำสตร์       

หลักสูตร 4 ปี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สมทบ 95 53 50 70 70 70 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 20 12 0 20 20 20 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25 11 25 25 25 25 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25 18 25 25 25 25 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25 12 0 0 0 0 

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 75 76 75 75 75 75 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25 32 25 25 25 25 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25 35 25 25 25 25 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 25 9 25 25 25 25 

หลักสูตร 2 ปี (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สมทบ 75 36 35 75 75 75 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 30 5 15 30 30 30 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 13 20 15 15 15 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 15 3 0 15 15 15 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 0 15 15 15 

 รวม 1,045 897 910 1,010 1,010 1,010 
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หลักสูตร/สำขำ ข้อมูลพื้นฐำนปี 
2560 

ปีกำรศึกษำ 

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี) แผน ผล 2561 2562 2563 2564 
7. คณะศิลปศำสตร์       

หลักสูตร 4 ปี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 210 301 280 210 210 210 

               สาขาวิชาการท่องเที่ยว 70 90 105 70 70 70 

               สาขาวิชาการโรงแรม 70 127 105 70 70 70 

               สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 70 84 70 70 70 70 

หลักสูตร 2 ปี (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 0 0 0 60 60 60 

    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 0 0 20 20 20 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 20 20 20 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 0 0 0 20 20 20 

             สาขาภาษาจีน 0 0 0 0 35 35 

  รวม 210 301 280 270 305 305 

8. คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น       

หลักสูตร 4 ปี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 165 123 165 165 165 165 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 35 21 35 30 30 30 

           สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 25 10 25 25 25 25 

 สาขาวิชาเอกออกแบบแฟชั่น 70 77 70 70 70 70 

 สาชาวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ 35 15 35 35 35 35 

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (เทคโนโลยีบัณฑิต) 15 11 0 0 0 0 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 15 11 0 0 0 0 

 รวม 180 134 165 165 165 165 
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หลักสูตร/สำขำ ข้อมูลพื้นฐำนปี 
2560 

ปีกำรศึกษำ 

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี) แผน ผล 2561 2562 2563 2564 
9. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ       

หลักสูตร 4 ปี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 140 124 140 140 140 140 

 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 105 93 105 105 105 105 

 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 35 31 35 35 35 35 

หลักสูตร 5 ปี (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) 35 42 35 35 35 35 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 35 42 35 35 35 35 

     รวม 175 166 175 175 175 175 

รวมทั้งหมด 4,325 4,342 4,405 4,500 4,535 4,535 
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ส่วนที่ 4 

 

การถ่ายทอดแผนสูก่ารปฏิบัต ิ
 
4.1 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
 การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ภายใต้การด า เนินการขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ระยะ 15 ปี สู่การด าเนินการปฏิบัติราชการให้เกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามแนวทางของระบบบริหารที่เป็นไปตามขั้นตอน โดยรองอธิการ 
รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์  24 ดัชนีชี้วัด และในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 จะมี 37 ดัชนีชี้วัด ความรับผิดชอบล าดับไปจากรองอธิการถึงคณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบันที่รับผิดชอบแต่ละเป้าประสงค์เพ่ือบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุค่าเป้าหมายทุก
ดัชนีชี้วัด และพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชน และรัฐบาล ต่อไป  

ดังนั้น การน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ (Plan) จึงเป็นระบบบริหารที่เป็นสากล พัฒนามหาวิทยาลัยด้วย
การปฏิบัติตามแผนที่มีการก าหนดเป้าหมายขั้นต่ าไว้แล้ว ทั้งในด้านเป้าหมาย งบประมาณ การติดตาม  
การประเมินผลและการรายงานผลในแต่ละส่วนครอบคลุมระบบงานทั้งหมด (Do) ประกอบกับการติดตาม
ตรวจสอบผลงานสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ตามรอบเวลาของงานแต่ละประเภท (Check) สามารถ
ประเมินผลงานหรือเปรียบเทียบผล ตัดสินใจในการพัฒนาระบบการท างานให้เป็นมาตรฐาน ตามหลักการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของงานที่มีรอบเวลาแตกต่างกันไป (Continuous Improvement) ให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่เป็นที่พ่ึงของสังคมได้มากขึ้นโดยทุกคนมีส่วนร่วม ได้พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวม
ร่วมกัน  
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ภาพที่ 4-1 กลไกโดยรวมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

ประเมินแผน ระยะ 1 ป ี

ประเมินแผน ระยะ 5 ป ี

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

แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

ทบทวนผลการปฏิบัติราชการและปรับปรุงแผนฯ ระยะ 5 ปี 

สภาฯอนุมัติ
แผน 

เสนอแผน 

น าไปปฏิบัติตามระยะเวลาครบ 5 ปี 

รายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี  

เริ่ม 

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

สภาฯ พิจารณา 

ปฏิบัติราชการประจ า ระยะ 5 ปี 

ประเมินแผนฯ ระยะ 5 ปี 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แก้ไขตามแนะน า 
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4.2 ประมาณการทรัพยากรในการด าเนินงาน 
4.2.1 กรอบวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 12 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
โดยรูปแบบการเสนอขอจัดสรรงบประมาณภาครัฐยังเป็นไปในรูปแบบตามที่ส านักงบประมาณ 

 ให้ด าเนินการทั้งหมด อย่างไรก็ตามการบริหารด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าได้พัฒนาระบบ
การจัดการตามหลักการบริหารคุณภาพ TQM และการใช้เครื่องมือ Balance Scorecard หรือ BSC มาปรับใช้
และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนั้น โดยเฉพาะในมิติด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน (Financed) หรือ
ระบบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดระบบการบริหารจัดการรายรับและรายจ่าย ที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ การสร้างรายได้ และการบริหารรายจ่ายของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการก าหนดแนวทางการบริหารภายใน ดังนี้ 
ลักษณะประมาณการรายรับตามกรอบส านักงบประมาณ   
ตารางท่ี 4-1 ตารางแสดงลักษณะประมาณการรายรับตามกรอบส านักงบประมาณ  
              หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณแผ่นดิน 975.16 917.53 877.101 920.97 967.01 4,657.78 73.32 
งบบุคลากรภาครัฐ 250.61 238.12 208.42 218.84 229.78 1,145.77 18.04 
งบด าเนินงาน 165.98 165 143.14 150.30 157.81 781.97 12.31 
งบลงทุน 163.21 138 182.62 191.75 201.34 877.26 13.81 
งบเงินอุดหนุน 322.03 328.26 267.41 280.78 294.82 1,493.30 23.51 
งบรายจ่ายอื่น 73.33 48 75.52 79.30 83.26 359.48 5.66 
งบประมาณเงินรายได ้ 341.09 314.33 330.05 346.55 363.88 1,695.14 26.68 
งบบุคลากร 53.49 51.05 53.6 56.28 59.09 273.02 4.30 
งบด าเนินงาน 108.91 91.34 95.91 100.71 105.74 502.61 7.91 
งบลงทุน 12.45 10.83 11.37 11.94 12.54 58.67 0.92 
งบเงินอุดหนุน 33.42 40.86 42.90 45.05 47.30 209.52 3.30 
งบรายจ่ายอื่น 78.04 73.16 76.82 80.66 84.69 393.34 6.19 
งบกลางคณะ 13.94 12.5 13.13 13.79 14.48 67.89 1.07 
งบกลางมหาวิทยาลยัฯ 27.08 22.22 23.33 24.50 25.72 122.77 1.93 
งบไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ 13.76 12.37 12.99 13.64 14.32 67.32 1.06 
รวมงบประมาณทั้งหมด 1,316.25 1,231.86 1,2.07.16 1,267.52 1,330.89 6,352.92 100.00 

เอกสารอ้างอิง   
 1. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 2. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 4. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 5. การค านวณโดยการประมาณการในงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 – 2564 โดยการใช้ตัวเลขปีที่มีข้อมูลเป็นฐานประมาณการเพิ่ม 5 % 
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การประมาณการรายรับมีองค์ประกอบโดยจัดกลุ่มเพ่ือก าหนดแผนงานดังตาราง  
4.2.1.1 ประมาณการรายรับ  
1) รายได้อ่ืน หมายถึง รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ฯ  
2) บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง กิจกรรม โครงการการบริการสังคม  
3) วิจัยแหล่งทุนภายนอก หมายถึง แหล่งทุนวิจัย จากภาคเอกชน และต่างประเทศ (ไม่ใช่งบประมาณที่จัดสรร   
    จากภาษีของรัฐบาล) 
4) ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าลงทะเบียนในการศึกษาในหลักสูตรที่ สกอ. รับรอง เช่น ค่าบ ารุงการศึกษา ค่า 
    รักษาสภาพของนักศึกษา หรือ ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจ่ายให้มหาวิทยาลัย 
5) งบลงทุนจากรัฐ หมายถึง งบประมาณประเภทงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในปีงบประมาณนั้น ได้แก่  
    ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบบูรณาการที่ได้รับจากกระทรวงอ่ืนอีกขั้นหนึ่ง)  
6) งบด าเนินการจากรัฐรวมเงินงบกลาง หมายถึง งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางจากภาครัฐ (ถ้ามี)  
    (รวมงบบูรณาการที่ได้รับจากกระทรวง หรือหน่วยงานรัฐอื่น)  
7) รายรับรวมไม่รวมงบลงทุนจากรัฐ 

  4.2.1.1 ประมาณการรายรับ  
ตารางท่ี 4-2 ตารางแสดงประมาณการรายรับ       
                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
งบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) รายได้อื่น (เช่น จากการบริหาร
สินทรัพย์ฯ) 

40.57 41.16 42.05 42.38 42.38 
 

208.54 5.46 

2) บริการวิชาการทีก่่อให้เกิดรายได้ 
(บริการสังคม) 

123.06 15.00 16.00 18.00 2.00 
 

174.06 4.56 

3) วิจัยแหล่งทุนภายนอก 17.35 7.87 8.00 10.00 12.00 55.22 1.44 
4) ค่าเล่าเรียน 348.36 353.41 361.03 363.83 363.83 1790.46 46.92 
5) งบลงทุนจากรัฐ 163.21 138 182.62 191.75 201.34 876.92 22.98 
6) งบด าเนินการจากรัฐรวมเงินงบกลาง 165.98 165 143.14 150.30 157.81 782.23 20.49 
7) รายรับรวม (ไม่รวมงบลงทุนจากรัฐ) 695.32 544.79 541.92 571.81 585 2938.84 77.01 
8) รายรับรวมงบลงทุนจากรัฐ 858.53 682.79 724.54 763.56 786.34 3815.76 100 

เอกสารอ้างอิง 
   1. งบทดลองตามแหล่งเงิน (ภาพรวม) เอกสารกองคลัง 
    2. ประมาณการงบประมาณด้านการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                 3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และปี พ.ศ.2561 
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 4.2.1.2 ประมาณการด้านรายจ่ายและรายรับรวม 
 ตารางท่ี 4-3 ตารางแสดงประมาณการด้านรายจ่ายและรายรับรวม                                    
                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
งบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) งบพัฒนา 
 

151.3 
 

 
121.16 

 

 
152.34 

 

 
124.35 

 

 
167.95 

 

 
717.1 

 

 
16.21 

 

2) งบลงทุน 
 

175.21 
 

 
148.85 

 

 
193.99 

 

 
203.69 

 

 
213.88 

 

 
935.62 

 

 
21.15 

 

3) ค่าสาธารณูปโภค 
 

14 
 

 
12.37 

 

 
12.99 

 

 
13.64 

 

 
14.32 

 

 
67.32 

 

 
1.52 

 

4) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 

274.89 
 

 
256.34 

 

 
239.05 

 

 
251.01 

 

 
263.55 

 

 
1284.8 

 

 
29.04 

 

5) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

303.61 
 

 
289.17 

 

 
262.02 

 

 
275.12 

 

 
288.87 

 

 
1418.8 

 

 
32.07 

 

6) รายจ่ายรวม 
 

919.01 
 

 
827.89 

 

 
860.39 

 

 
867.81 

 

 
948.57 

 

 
4423.7 

 

 
100 

 
 
7) รายรบัรวม 
 

858.53 682.79 724.54 763.56 786.34 3815.76 100 

เอกสารอ้างอิง 
 1. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 2. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 4. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 5. การค านวณโดยการประมาณการในงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 – 2564 โดยการใช้ตัวเลขปีที่มีข้อมูลเป็นฐานประมาณการเพิ่ม 5 % 
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4.2.1.3 ประมาณการ งบประมาณด้านการวิจัย 
ตารางท่ี 4-4 ตารางแสดงการประมาณการ งบประมาณด้านการวิจัย     
                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงานวิจัย หน่วย 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ

ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) งบประมาณจากรัฐ         
    - จ านวนโครงการ โครงการ 117 101 90 100 120 528 52.8 
    - งบประมาณ บาท 49.40 37.60 35.00 40.00 50.00 212 75.06 
2) งบประมาณเงินรายได ้         
    - จ านวนโครงการ โครงการ 85 82 88 90 95 440 43.82 
    - งบประมาณ บาท 3.36 2.56 2.80 3.00 3.50 15.22 5.39 
3) งบประมาณจากภาคเอกชน 
(รวมต่างประเทศ) 

        

    - จ านวนโครงการ โครงการ 9 4 5 8 10 36 3.56 
    - งบประมาณ บาท 17.35 7.87 8.00 10.00 12.00 55.22 19.55 

รวมงบประมาณทั้งหมด บาท 
 

70.11 
 

48.03 45.80 53 
 

65.50 
 

282.44 100 

 เอกสารอ้างอิง 
               1. ประมาณการงบประมาณด้านการวิจยั สถาบันวจิัยและพัฒนา 
  2. โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหนว่ยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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  4.2.1.4 ประมาณการ งบประมาณด้านการบริการวิชาการ 
  ตารางท่ี 4-5 ตารางแสดงการประมาณการ งบประมาณด้านการบริการวิชาการ  
                                                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงานบริการวิชาการ 

 

หน่วย 

ปีงบประมาณ 
 

รวมงบ 
ประมาณทั้งหมด 

2560 2561 2562 2563 2564  

1) การบริการวิชาการที่ไม่ก่อให้เกดิ
รายได ้

 
      

- การจัดฝึกอบรม      
โครงการ N/A N/A 16.00 20.00 

 
23.00 

 
59.00 

บาท N/A N/A 5.82 6.50 7.50 19.82 

- การให้ค าปรึกษา 
 ทางวิชาการและเทคโนโลย ี

โครงการ N/A N/A 16.00 20.00 
 

23.00 
 

59.00 

บาท N/A N/A 5.82 6.50 7.50 19.82 
- การเผยแพร่ความรู้ 
  ทางวิชาการ 

ครั้ง N/A N/A 16.00 20.00 24.00 60.00 

รวม 
โครงการ/

ครั้ง 
49.00 35.00 32/16 40/20 16/24 172/60 

บาท 12.68 5.87 11.63 13.00 15.00 58.18 
2) การบริการวิชาการที่ก่อให้เกดิ
รายได ้(บริการสังคม) 

 
      

- บริการด้านการทดสอบ 
งาน N/A N/A 6.00 8.00 7.00 21.00 

บาท N/A N/A 8.00 9.00 1.00 18.00 

- การฝึกอบรมทางวิชาชีพ   
  ด้วยหลักสูตรระยะสั้น     

โครงการ N/A N/A 6.00 6.00 8.00 20.00 

บาท N/A N/A 8.00 9.00 1.00 18.00 
- การพัฒนาอาชีพ โครงการ N/A N/A 6.00 6.00 7.00 19.00 

 
รวม 

งาน/
โครงการ 

35.00 15.00 6/12 8/12 7/15 21/89 

บาท 123.05 15.00 16.00 18.00 2.00 174.05 
   เอกสารอ้างอิง 
                    1. ประมาณการงบประมาณด้านการบรกิารวิชาการ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
                    2. สรุปรายงานการเงินและผลการด าเนินโครงการบริการสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 4.2.1.5 ประมาณการ งบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ตารางที่ 4-6 ตารางแสดงการการประมาณการ งบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมาย หน่วย 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ
ทั้งหมด 2560 2561 2562 2563 2564 

1)จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการ 
 

52.00 
 

41.00 
 

43.05 
 

45.20 
 

47.46 
 

 
228.71 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
คน และ/หรือ

หน่วยงาน 

 
4,449 

 
5,784 

 
6073.2 

 
6376.86 

 
6695.70 
 

 
29,378.76 

3) งบประมาณ บาท 7.24 6.31 6.63 6.96 7.30 
 

34.44 
 

เอกสารอ้างอิง 
                 1. ประมาณการงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมยางยั่งยืนกองศิลปวัฒนธรรม 
                 2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  4. การค านวณโดยการประมาณการในงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 – 2564 โดยการใช้ตัวเลขปีที่มีข้อมูลเป็นฐานประมาณการเพิ่ม 5% 
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4.3.1.6 งบประมาณด้าน Digital University 
ตารางท่ี 4-7 ตารางแสดงงบประมาณด้าน Digital University   
                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

เอกสารอ้างอิง 
            1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเหต ุ: โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศโดยนักวิชาการคอมพวิเตอร์ของหน่วยงาน รายละเอยีด         
               โครงการตามยุทธศาสตร์ภาคผนวก ก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ 
60 61 62 63 64 

นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

(Digital Academic) 

 
982,700 

 
18,176,760 

 
10,145,750 

 
9,851,020 

 
9,921,020 

 

 
49,077,250 

การจัดการศึกษาสมัยใหม ่
 (Digital Content) 23,345,000 3,482,250 8,854,320 11,198,440 6,298,128 53,178,138 

การบริหารจัดการงานวจิัย
และวิชาการ 

 (Digital Research) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการ

รักษาสิ่งแวดล้อม  
(Digital Museum) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

การประมวลผลขอ้มูล
ขนาดใหญ ่

 (Digital Analytics) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

85,000 85,000 85,000 85,000 340,000 

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
เพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย

เป็น 
 Digital University                       

(Digital Infrastructure) 

25,939,500 

 
 

25,495,500 
 
 

80,462,000 33,065,500 33,065,500 198,028,000 

รวมงบประมาณ 50,267,200 47,239,510 99,547,070 54,199,960 49,369,648 300,623,388 
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4.3.1.7 งบประมาณด้านการก่อสร้าง 
ตารางท่ี 4-8 ตารางแสดงงบประมาณด้านการก่อสร้าง      

                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 
รายการสิง่ก่อสร้าง 

 
พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 60 61 62 63 64 

1 ก่อสร้างอาคารปฏบิัติการโรงแรมและท่องเที่ยว
แขวงจติรดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
คณะศิลปศาสตร ์

- 76.00 76.00 - - - 200 (งบประมาณ
ผูกพันถึงปี 61) 
เงินนอกงบประมาณ  
10,000,000 บาท 

2 อาคารเอนกประสงค์ (ผูกพันเดิม)  
ส านักงานอธิการบด ี

- 7.48 - - - - 201,390,500  
เงินนอกงบประมาณ 

12,474,500 
3 อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิส านักงานอธิการบดี - - 120 240 240 - 600,000,000 บาท 
4 ปรับปรุงรางน้ าฝนรอบห้องประชมุ D – HALL 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- 1.00 - - - - 1.00 

5 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์มัลติมเีดยี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- 0.50 - - - - 0.50 

6 ปรับปรุงห้องปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟ้า  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- 1.40 - - - - 1.40 

7 ปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ การเรยีนสอน  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- 1.80 - - - - 1.80 

8 ปรับปรุงอาคาร 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร ์

- 23.00 - - - - 23.00 

9 ปรับปรุงห้องปฏิบตัิการเพื่อเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ดา้นสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ 

- - 5.50 - - - 5.50 

10 
 

ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

855.00 1.29     1.29 

11 ปรับปรุงอาคาริวิทยบริการ ชั้น 1,3 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

- 0.44 - - - - 0.44 

12 ปรับปรุงห้องเรยีน ชั้น 4  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

- - 0.088 - - - 0.088 

13 ปรับปรุงห้องเรยีน ชั้น 5  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

- - - 0.07 - - 0.07 

14 ปรับปรุงภมูิทัศน์หน้าอาคารวิทยบริการ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

- - - - 0.053 - 0.053 

15 ปรับปรุงชั้น 6 และหลังคาอาคาร 90 ปี  
คณะบริหารธุรกิจ แขวงสวนจติรดา เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 

770.00 35.00 - - - -- 35.00 

16 ปรับปรุงห้องส านักงานโครงการปรญิญาตร ี
ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 

- 1.00 - - - - 1.00 

17 ปรับปรุงโรงอาหาร ชั้น 1 อาคาร 90 ปี  
คณะบริหารธุรกิจ 

- - 20.00 - - - 20.00 

18 ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร 2คณะบรหิารธุรกิจ  - - - 400 - - 400.00 
19 ห้องปฏิบตัิการชีวเคม ีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
- - 10.00 - - - 10.00 

20 ปรับปรุงชั้น 9 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 10.00 - - - 10.00 
21 ห้องฝึกปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
- - 5.00 - - - 5.00 
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รายการสิง่ก่อสร้าง 
 

พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 60 61 62 63 64 

22 ปรับปรุงห้องพักอาจารยส์าขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- - - 0.60 - - 0.60 
 

 
23 ห้องปฏิบตัิการวเิคราะหแ์ละหน่วยการวิเคราะห์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- - - 10.00 - - 10.00 

24 ห้องปฏิบตัิการวิจยัฟิสิกส์ชั้นสูง 
 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- - - - 12.15 - 12.15 

25 ระบบบ าบดัน้ าทิ้งและจ ากดัของเสยี 
 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- - - - 6.00 - 6.00 

26 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 26 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- 250.0 500.00 500.0 - - 1,250.00 

27 ปรับปรุงยกระดับถนนภายในคณะฯ พร้อม
ทางเดินเท้าและอุปกรณป์ระกอบถนน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- - - 19.27 - - 19.27 

28 ปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- 3.50 - - - - 3.50 

29 ปรับปรุงอาคารภายในอาคารคณบด ี 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- 4.00 - - - - 4.00 

30 ปรับปรุงรั่วด้านขา้งรอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - 4.00 - - - 4.00 
31 ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่โล่งวา่งด้านริม

คลองบางเขนใหม่ให้มีความสะอาดสวา่งและ
ปลอดภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- - - 4.95 - -  

32 ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่โล่งวา่งด้านบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ให้มีความสะอาด สว่าง
และปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- - - - 6.15 - 6.15 

33 ปรับปรุงพื้นที่อาคารเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- - - - 4.00 - 4.00 

34 ปรับปรุงอาคารเรยีน 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น 

- 10.00 - - - - 10.00 

35 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น 

- 15.00 - - - - 15.00 

36 ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

- - 1.70 - - - 1.70 

37 ปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 2 และ
อาคาร 3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 

- - - 5.00 - - 5.00 

38 ทาสีห้องปฏิบตัิการเรยีนการสอนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

730.00 0.146 - - - - 0.146 

39 ต่อเติมห้อง Lab ปฏิบตัิการอาคาร 4  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

40.00 - 0.12 - - - 0.12 

เอกสารอ้างอิง 
           1. แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 
           2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 



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

 

 
 

ส่วนที่ 5 

การติดตามประเมินผล 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการถ่ายทอดแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12  
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการบริหารราชการตามยุทธศาสตร์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพการท างานภายใน 
ด้านการบริการ (การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) และด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ ตามหลัก  Balanced 
Scorecard (BSC) ประกอบด้ วย 4 มิติ  (Learning and Growth Perspective , Internal Process 
Perspective , Customer Perspective , Financial Perspective) โดยมี ผู้ รับผิ ดชอบ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 
5.1 การติดตามและประเมินผล  
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เป็น เครื่องมือส าคัญ ที่ จะท าให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์บรรลุผลได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหน่วยงาน ผู้ด าเนินการและผู้บริหาร สามารถน าผลการด าเนินงาน 
มาประกอบการพิจารณา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
เพ่ือให้บรรลุผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 12  
 ทั้งนี้ กระบวนการติดตามมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบงาน
การวางแผนและการวางแผนงบประมาณ (BPM) ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และ
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และมีแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     
การด าเนินงาน ดังภาพที่  5-1 เริ่มจากหน่วยงานบันทึกผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม       
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และบันทึกผลการด าเนินงานในระบบ BPM จากนั้นรวบรวม วิเคราะห์ผล 
ตรวจสอบผลข้อมูล เมื่อฝ่ายติดตามและประเมินผล พบข้อมูลตามแบบรายงานแล้วไม่สมบูรณ์ 
หน่วยงานด าเนินการแก้ไขและรายงานผลให้ถูกต้อง รวมทั้งบันทึกผลในระบบ BPM ให้เป็นปัจจุบัน 
จากนั้น กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนงานและรายงานผล
ตามกรอบ Balance scorecard  เพ่ือเสนอในที่ ประชุมผู้บริหารระดับสู ง  ที่ ประชุมคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านักให้ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หากสภา
มหาวิทยาลัยมีมติอย่างไรแล้ว มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินการต่อไป 
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กรา แ ด แผนและผล
การ     า   ประมา 

P-03-03

แ    ร มรา  าน  านะผลการด าเนิน าน  ล   น 
  ร      และ ิ  ก   ร า  

P-03-01 / P-03-01-01 / P-03-01-02 / P-03-02

แ    ร มรา  านการ ริ าร
  ร การ กิ กรรม   รา   า    น

P-03-04

   ป ิ  ติ านตามแผน 
      เตร  มเ ก าร
      ป ิ  ติ านตามแผน
        น  กผลการด าเนิน าน  ก  ร การ กิ กรรม

     น  ก   ม ลแผน ผล
การด าเนิน าน นระ   BPM

   ผลการป ิ  ติ าน
   ผลการป ิ  ติ านตาม
   แ    ร มรา  าน

   ผลการ     า   ประมา 
   กรา   ประมา รา   า และ  ประมา เ ินรา  ด  
     า ร ม  กรา   า    ร การ และเ ินก นเ ล   มป  

 น    าน ร ป าเ ต และแน  า แก        
ล   น   ร การ    ม ผลการ     า  ม เป น ป

ตามแผนเ ิก  า    ต      

เ น ป   า   เกิด ากการด าเนิน าน
 ปร  แผน  ม  รรล เป า มา  

แ    ร ม ิเ ราะ  ป   า 
 ระ  ป   า  ิเ ราะ   าเ ต    ป   า และแน  า แก    

P-03-05

การติดตามและประเมินผล 
 ม ร  ระน ร 

ตร     

  ด  ารา  านผลการด าเนิน าน

NO

YES

   ม ลการเ น  ม  ม  ร    ป   า 
  การรา  านผล  กรา    ม  ม  ร     น    าน 
  การ  น  ก   ม ล นแ    ร ม   ก า นด  ม  ม  ร  
  น    าน 
  การ  น  ก   ม ล นระ   BPM  ม เป นป      น 
  น    าน 

เ น ผลการด าเนิน าน 
    ประ  มผ   ริ ารระด        

   ประ  ม   ด ผ    าน  การ  า  น   าน ก 

เ น ผลการด าเนิน านต    าม า ิ  าล  

ด าเนินการตามมติ  าม า ิ  าล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 า     5-1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการฯ  
โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ ตามระยะเวลาการรายงาน การประเมินผล 
ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวม จัดท ารายงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็นในการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด 
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 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย รายงานการประเมินผล        
ด้านการปฏิบัติตามนโยบายและแผน รายงานการประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน (ระดับบุคคล ระดับ
หน่วยงาน และงบประมาณ) รายงานการประเมินผลด้านการปฏิบัติภารกิจ (การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประเมินผลการสอนประจ าภาค การประเมินตนเอง     
ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.) ดังตารางที่ 5-1 
 
ตารา     5-1 รายงานการติดตามและประเมินผล 

         ประเมิน 
ล กษ ะการติดตาม

และประเมินผล 
ผลการประเมิน ผ  ด าเนินการ ล ก 

1. การปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 

1.1 การติดตามผลการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม
แผนประจ าปี  

     รายไตรมาส 
 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

กองนโยบายและแผน 

 1.2 การติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราย
ครึ่งปีและราย
ปีงบประมาณ 

การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
ราย 6 เดือน และ 
ประจ าปีงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 
 

1.3 สรุปผลการ
ด าเนินการ
ประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
(รอบ 6 เดือน/ 
รอบ 12เดือน) 

กองนโยบายและแผน 

2. การปฏิบัติงาน 
2.1 ระดับบุคคล 

2.1.1 การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
อธิการบดี 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีในรอบ  
6 เดือน และ 12 เดือน 

กองนโยบายและแผน 

2.1.2 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล  
(รอบการประเมิน) 

กองบริหารงานบุคคล 
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ตารา     5-1 รายงานการติดตามและประเมินผล (ต่อ) 

         ประเมิน 
ล กษ ะการติดตามและ

ประเมินผล 
ผลการประเมิน ผ  ด าเนินการ ล ก 

2.2 ระดับ
หน่วยงาน 

2.2.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้เป็นไป
ตามนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับ 

รายงานผลการตรวจสอบ
ของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

2.2.2 การวิเคราะห์
ความเสี่ยง 

รายงานการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 

กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานต่างๆ 

2.3.2 การสอบบัญชี รายงานตรวจสอบงบ
การเงินของส านัก
ตรวจสอบภายใน 

ส านักตรวจสอบ
ภายใน 
กองคลัง 

รายงานตรวจสอบงบ
การเงินของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และใช้จ่ายงบประมาณ (ราย
เดือน/รายไตรมาส/รายปี) 

กองนโยบายและแผน 
ส่งส านักงบประมาณ  
 

3. การปฏิบัติ
ภารกิจ 

3.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของการวิจัย การ
บริการวชิาการ และ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กองศิลปวัฒนธรรม 
 

3.2 การประเมินผล     
การสอนประจ าภาค
การศึกษา 

รายงานผลการประเมินผล
การสอนประจ าภาค
การศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

3.3 การประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/
ศูนย์/สถาบัน/กอง 
และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั 

รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหนว่ยงานและ
รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

3.4 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดย สมศ. 

รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ของ สมศ. 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 



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

 

 
 

5.2 ด  น      ด ล ก   ม า ิ  าล  และ  าเป า มา    
 มหาวิทยาลัยได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงาน ผู้บริหารทุกระดับเพ่ือจัดท าดัชนีชี้วัด
หลักของมหาวิทยาลัย ร่วมกับพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในช่วงปีการศึกษา 2555 - 2560 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการด าเนินงานสรุปเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังตาราง
ที่ 5.2 



ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ปี 

(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/ค่าเฉลี่ย

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเป็นผูส้รา้ง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
(การพัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย ์
    พัฒนาการเรียนการสอน 

1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอน
ด้วยสื่อการสอนดิจิทลั 

สวท.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 40 50 60 70 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 

กบ.และ
คณะ 

ร้อยละ 23.70 20 22 24 26 

1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ   
 

กบ.และ
คณะ 

ร้อยละ 26.52 25 25 30 30 

1.2 ระบบทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ) 

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (อาจารย์
นักศึกษาและผู้มารบับริการ) ใน
การไดร้ับการสนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการจดัการเรียน
การสอนที่เป็นมาตรฐานและ
ทันสมัย 

1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมใน
การเรยีนรู ้
 
 
 
 

สวส. สวท.
และคณะ 

ร้อยละ N/A 30 40 50 60 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมยัมมีาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
(คุณภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง (จากใน
ประเทศและสากล) 

1.3.1.1 ผลการประเมินการ
บริหารหลักสตูรโดยรวมของ
มหาวิทยาลยั  

สวท.และ
คณะ 

คะแนน 3.30 3.01 3.05 3.10 3.15 



   

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ) 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ) 

เป้าประสงค์ 
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ป ี(ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/ค่าเฉลี่ย

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติและ
สากล (คณุภาพ) (ต่อ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง (จากใน
ประเทศและสากล) (ต่อ) 

13.1.2 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

สถาบัน
ภาษาและ

สวท. 

ร้อยละ N/A 20 20 25 25 
 
 
 
 

รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
(ต่อ) 

1.3.1.3  ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านเกณฑด์้านเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลยั 

สวท.และ 
สวส. 

ร้อยละ N/A 80 80 80 80 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
(ประสิทธิผล) 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 
ด้าน ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัตเิป็นเลิศ 
 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
 4) บัณฑิตเป็นท่ีพึ่งของสังคม 

1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลยั 
 
 

สวท.และ 
 กพศ. 

ร้อยละ N/A 
(TQF = 
88.20) 

70 75 80 80 

1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ป ี

สวท.และ 
กพศ. 

ร้อยละ 93.40 80 80 80 80 

1.4.1.3 จ านวนผลงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาต ิ

สวท. กพศ
และคณะ 

จ านวน
รางวัล 

N/A 20 20 25 25 



ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา  

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหารระยะ 
15 ปี  

(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงาน
ที่จัดท า 

หน่วยนับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.1 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
(การพัฒนาองค์กร) 

2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อ
โครงการวิจัยบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

2.1.1.1 ร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และ
นักวิจัย 
 
 

สวพ.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 15 20 25 30 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

 2.1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่
ได้ รับการสนับสนุนจากแหล่ง
ภ ายนอก   ทั้ ง ที่ เ ป็ นหั วหน้ า
โครงการ และเป็นผู้วิจัยร่วม 

สวพ.และ
คณะ 

โครงการ N/A 16 17 20 21 

2..2 ระบบสนับสนุนการ
วิจัยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ) 

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุน
การวิจัย 

2.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสนบัสนุนนการวิจัย 
 

สวพ. ร้อยละ N/A 50 60 70 80 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจดั
การศึกษาทางเทคโนโลยี
และการวจิัยเชิงพาณิชย์ 
(คุณภาพ) 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยเพื่อ
การจัดการศึกษาต่อจ านวน
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย ์

2.3.1.1 จ านวนของการวิจัยที่
น าไปพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนหรือการบริการวิชาการใน
ระยะ 1 ปี 
 
 
 

สวพ.สวท.
และคณะ 

ร้อยละ N/A 10 15 20 25 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

 



 

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (ต่อ) 

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ปี  

(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะ 15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.3 มีการวิจัยเพื่อ
การจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์ 
(คุณภาพ) (ต่อ) 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย
เพื่อการจัดการศึกษาต่อ
จ านวนผลงานวิจัยเชิง
พาณิชย ์

2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัย
และพัฒนาท่ีสามารถจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร 

สวพ. 
วิศวกรรมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ฯ 

และ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ฯ 

ผลงาน N/A 4 6 9 11 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
(ต่อ) 

 2.3.2 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย (จ านวน
หน่วยงานภายนอก
สนับสนุนวิจัย จ านวน
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน
เงินท่ีได้รับเพื่อการวิจัยจาก
ภายนอก) 

2.3.2.1 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรคต์่ออาจารย์ประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวพ.และคณะ 
สายวิทย ์

  60,000/ 
สังคม 

20,000 

บาท/คน N/A สาย
วิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สาย
วิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สาย
วิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

 

 



ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ป ี(ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงาน
ที่จัดท า 

หน่วยนับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.1 มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและบรูณา
การการท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก (การ
พัฒนาองค์กร) 

3.1.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
ที่มีผลงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้าน
การบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน 
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

สวพ.และ
คณะ 

เครือข่าย N/A 18 19 24 28 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
รองฯ ฝ่ายบริการ 
วิชาการ 
 

3.1.1.2 ร้อยละของจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการที่มีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

สวพ.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 80 80 80 80 

3.2 ระบบบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การแข่งขัน  
(ประสิทธิภาพ) 

3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักวิจัย 
และผูร้ับบริการด้านการบริหาร
งานวิจัย) ต่อการบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การปฏิบัตติามแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการ 
  

สวพ. ร้อยละ N/A 50 60 70 80 

3.3 การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 

3.3.1.1  จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 
 

สวพ.และ
คณะ 

หน่วยงาน N/A 16 24 32 38 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

 

 



ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ 
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ป ี(ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเลม่พัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.4 พัฒนารายได้จาก
องค์ความรู้และการ
บริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) 

3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์
ความรู้และการบริการวิชาการ 
(สังคม) 

3.4.1.1 จ านวนโครงการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคม 
 

สวพ. คณะ 
สวส. สวท. 

สวพ.  
สถาบันภาษา 

และ สด. 

โครงการ N/A 18 21 27 29 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
รองฯ ฝ่ายบริการ 
วิชาการ 
(ต่อ) 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จาก
บริการสังคม 

สวพ.และคณะ ล้านบาท N/A 9.9 14.6 20.3 25.7 

3.5 ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนให้เป็นที่
พึ่งทางเทคโนโลยีและ
การพัฒนาอาชีพ 
(ประสิทธิผล) 

3.5.1 จ านวนผลงานบริการ
วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์
จริงในการพัฒนาอาชีพ 
(ตอบสนองนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นท่ีพึ่ง
ของสังคม) 

3.5.1.1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและสร้างมลูค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

สวพ.และคณะ โครงการ N/A 9 18 27 27 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี 

(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 

ปี 
62 

ปี 63 ปี 64 

4.1 มีกลไกการ
อนุรักษ์และท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ตามบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
ของประเทศ  
(คุณภาพ) 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณา
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม (ตามยุทธศาสตร์
ชาติ) 

4.1.1.1 จ านวนโครงการบูรณาด้าน
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 

กศว.และ
คณะ 

โครงการ N/A 25 25 25 25 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายกิจการฯ 

4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ท่ีเผยแพร่บนสื่อ
เทคโนโลย ี

กศว.และ
คณะ 

ผลงาน N/A 25 25 25 25 

4.2 มหาวิทยาลัย
สร้างจิตส านึก 
รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

4.2.1 จ านวนงบประมาณ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

4.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
โครงการ Green University 
 

กองกลาง ร้อยละ N/A 75 80 85 90 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ป ี(ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12) 

หน่วยงาน
ที่จัดท า 

หน่วยนับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.1 มีระบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ เพ่ือให้บุคลากร
ท างานอย่างมืออาชีพพร้อม
รับความปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี(การพัฒนา
องค์กร) 

5.1.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการส่งเสริม
การท างานและการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบ (ระดับ
บริหาร อาจารย์ พนักงานสาย
สนับสนุนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล) 

5.1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการ
พัฒนาด้านอาชีพ   
 
 

กบ.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 60 70 80 85 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ 
รองฯ ฝ่ายลังฯ 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University  
(การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

5.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบูรณาการตาม
พันธกิจ 

สวส. ร้อยละ N/A 3 4 5 5 

5.3 การบริหารจดัการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมสี่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

5.3.1.1 ผลประเมินการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ 

ร้อยละ N/A 75 75 75 75 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

5.3.1.2 ร้อยละความส าเร็จในการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานตาม
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยั ระยะ
ที่ 12 

กนผ.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 70 75 80 85 

5.3.1.3 ร้อยละความเสี่ยงท่ีลดลง
ของมหาวิทยาลัย 

กนผ ร้อยละ N/A 15 18 21 24 

5.3.1.4 ร้อยละความส าเร็จของการ
เตรียม ความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

กบ.และ
สอ. 

ร้อยละ N/A 70 80 85 90 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริงการ 

 



ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ปี 

 (ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ  
 ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/ค่าเฉลีย่

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.3 การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการ
มีส่วนร่วมและธรรมา 
ภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
(ต่อ) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม 

ศูนย์จัดการ
ความรู้ KM 
คณะ  สวส. 
สวท.  สวพ 

สถาบันภาษา 
และ สอ. 

จ านวน
องค์

ความรู้ 

N/A 14 28 42 56 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ 

รองฯ ฝ่ายการคลังฯ 
(ต่อ) 

5.3.2 จ านวนรางวัลด้านการ
บริหารจัดการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5.3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนของส านัก
งบประมาณ 

กนผ ร้อยละ N/A +,- 
8 

+,- 
8 

+,- 
5 

+,- 
5 

 

5.3.2.2 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการ 

ส านักประกัน
คุณภาพ และ

สอ 

คะแนน N/A 3.75 4.00 4.50 4.75  

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น า
ด้าน Digital Economy 
ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(คุณภาพ) 

5.4.1 สัดส่วนการได้รับ
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ต่อ
งบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ) 

5.4.1.1 จ านวนโครงการ 
บูรณาการด้าน Digital Economy 

สถาบัน 
สหวิทยาการฯ

และคณะ 

โครงการ N/A 7 9 11 12  

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ 
และทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

5.5.1 จ านวนงบประมาณมี
ความพร้อมเพื่อการพัฒนาและ
บริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(รวมรายได้อื่นท่ีนอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ) 

5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นท่ี
นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 
 
 

กองคลัง ร้อยละ N/A 20 22 23 25  

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic) 
เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (Smart Student)  

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร Data Analytics with Pentho BI, R, Weka 
and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science 

 
- 

 
117,000 

 
- 

 
- 

 
- 
 

2. โครงการฝึกอบรม office 365 บนคลาวด์เทคโนโลยี ส าหรับนักศกึษา  
- - 37,800 37,800 37,800 

3. โครงการฝึกอบรม Google for Ecducationส าหรับนักศึกษา และอาจารย ์
 - - 37,800 37,800 37,800 

4. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั           
หลักสตูร IC3 Digital Literacy ส าหรับนกัศึกษา  

- - 7,800,000 7,800,000 7,800,000 

5. โครงการฝึกอบรมหลักสตูรพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA IT 
Fundamentals) 

- - 5,534, 150 
 

- - 

6.  พัฒนาเว็บไซต์การสอนภาษาองักฤษ ไม่ใช้งบประมาณ 
 - - - - 

7. พัฒนาเว็บไซต์การสอนวิชาเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ ไม่ใช้งบประมาณ 
- - - - 

 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic) 
เป้าประสงค์  1.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Smart Lecturer) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
หลักสตูร IC3 Digital Literacy ส าหรับอาจารย ์ - - 600,000 600,000 600,000 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator CC ส าหรับสื่อการเรยีน   
การสอน 

- 68,580 - 70,000 - 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดยีด้วย
เว็บไซต์ wix.com 

- 68,580 - - - 

4. โครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Premiere CC - - - 70,000 - 

5. โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา - - 70,000 - 70,000 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลผา่นออนไลน์ 
MOOC (Masiive Open Online Course) 

- - 139,680 - 140,000 

7. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทกัษะการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์      

 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic) 
เป้าประสงค์  1.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 1.2.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Smart Personal) 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1.โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั - - 984,820 984,820 984,820 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร IPV6 Fundamentals Workshop 
 

100,000 
 

100,000 
 
- 

 
- 

 
- 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร Google for Education 
882,700 - - - 

- 
 

4. โครงการฝึกอบรมการใข้โปรแกรม  MS Excel ขั้นสูง ส าหรับ
นักศึกษา และบุคลากร  

 
- 

 
- 

 
- 

 
37,800 

 
37,800 

5. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Words ขั้นสูง ส าหรับนักศึกษา 
และบุคลากร  - - - 37,800 37,800 

6. โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตร Internet of things (IOT) - - 300,500 - - 

 
 

 

 

 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic) 
เป้าประสงค์  1.3 พัฒนาการบริการวิชาการด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 1.3.1 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  (Center of Excellence)   
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab 
2. ศูนย์การเรียนรู้ Mobile Application Lab 
3. ศูนย์การเรียนรู้ Computer Networks advanced Lab 

 
 

- 

 
 

17,822,600 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content) 
เป้าประสงค์  2.1 พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ 
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (Smart Learning) 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ดา้นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล - - - 800,000 - 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดทีร่องรับผูเ้รียนจ านวนมาก 
(Massive Open Online Course) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
1,000,000 

 
- 

3.เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถระบบเปดิที่รองรับผู้เรยีนจ านวนมาก 
(Massive Open Online Course) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
800,000 

4. พัฒนาระบบคลังดิจิทลัส าหรับเผยแพรส่ื่อการศึกษา - - - 1,500,000 - 

5. ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย - - 1,397,420 - - 

6. ครุภัณฑ์ระบบบันทึกภาพนิ่งเผยแพรส่ื่อดิจิทลั - - 958,200 - - 

7. พัฒนาระบบสัญญาณภาพและเสียงเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล - - - 1,500,000 - 

8. ระบบผลิตสื่อดิจิทัลภาคสนามขั้นสูง - - - 1,000,000 - 

9. พัฒนาระบบถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่ายไรส้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 1,500,000 500,000 

10. ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา 21,885,000 - - - - 

 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content) 
เป้าประสงค์  2.1 พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ 
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล (Smart Library)   

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1. โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมตั ิ
 (WALAI Automation Library) 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
2. โครงการบ ารุงรักษาระบบ RFID  600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

3. โครงการจัดซื้อ Tag RFID - 500,000 - - 500,000 
4. โครงการจัดหาระบบทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) - - 3,100,000 - - 

5. โครงการอบรมหลักสูตรส ารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมดุ 60,000 - - - - 
 

6. ฐานข้อมูล WGSN 500,000 722,250 866,700 1,040,040 1,248,048 

7. ฐานข้อมูล E-books Science Direct - 560,000 672,000 806,400 967,680 
 

8. ฐานข้อมูล E -books Access Engineering - 290,000 348,000 417,600 501,120 
 

9. ฐานข้อมูล E -books OpenServ 
- 510,000 612,000 734,400 881,280 

 
 
 



 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research) 
เป้าประสงค์  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ 3.1.1  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารและบริการงานวิจัย (e-Research)    

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรฐานขอ้มูลบรรณานุกรม (Bibliographic 
Databases 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย 
(Intellectual Repository) 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Open Journal System 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมลูทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Intellectual 
repository) ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (Research 
Management System) 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research) 
เป้าประสงค์ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ 3.1.2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารและบริการวิชาการ (e-ASMS)  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ASMS: 
Academic Services Management System)  

- ไม่ใช้งบประมาณ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม (Digital Museum) 
เป้าประสงค์ 4.1  บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 4.1.1  พัฒนาระบบดิจิทัลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  (e-Museum) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1. โครงการพัฒนาระบบการจดัการความรู ้
    ด้านศิลปวัฒนธรรม 

- - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอาหารไทย - - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว - - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

4. พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 

5. พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปญัญาและวัฒนธรรม  9 มทร. ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 

6. พัฒนาฐานข้อมูลโครงการอนรุกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
- 
 

- - 
- 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) 
เป้าประสงค์  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
                     บริหารจัดการและการจัดการศึกษา   
กลยุทธ์ 5.1.1  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ (e-Strategy)  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

 
1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งของมหาวิทยาลัย 

 
- 

 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) 
เป้าประสงค์  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
                      บริหารจัดการและการจัดการศึกษา   
กลยุทธ์ 5.1.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฎิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1. พัฒนาเว็บไซต์ iconsci 8th ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบทรานสคริปกิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - - - 

3.พัฒนาระบบติดตามความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (website monitor) ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมออนไลน ์
(e-Meeting) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

5. พัฒนาเว็บไซต์โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง 
สพฐ. I-Classroom 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- - - - 

6. พัฒนาระบบจัดซื้อจดัจ้าง (e-Procurement) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
- - - - 

7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร (RMUTP Alumni) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- - - - 

8.  พัฒนาระบบ Service Record ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Co-Operative) ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - - - 

10. พัฒนาระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม (Discussion Room) ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 

11. พัฒนาระบบติดตามการส่งผลงานวิชาการ - 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
- - - 

12. พัฒนาระบบ Mobile Document 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

13. พัฒนาระบบรับปรญิญา - - - ไม่ใช้งบประมาณ - 

14. พัฒนาระบบ RMUTP Study life - 5,000 5,000 5,000 5,000 

15. พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ - ไม่ใช้งบประมาณ - - - 

16. พัฒนาระบบบริหารสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส - ไม่ใช้งบประมาณ - - 
- 
 

17. พัฒนาระบบจองรถ - ไม่ใช้งบประมาณ - - - 

18. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management System) 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 

19. พัฒนาระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ 
(Budget Planning Management) 

- - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิจัย 
     (Research Mangerment System) 

- 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
- - - 

21. พัฒนาระบบประเมินผู้บริหาร 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- - - 

22. พัฒนาระบบประเมินความเสีย่งตรวจสอบภายใน 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรปูมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
                     (Digital Infrastructure) 
เป้าประสงค์ 6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีมาตรฐานและทนัสมัยเพื่อรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น  Digital University 
กลยุทธ์ 6.1.1    พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Infrastructure)   
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

 
1. ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สาย 

 
- 

 
- 

 
12,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

2. ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
 
- 

 
- 

 
9,469,500 

 

 
- 
 

 
- 
 

3. จัดหาอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายทดแทนในระดับ Access layer  
- 

 
- 

 
720,000 

 
720,000 

 
720,000 

4. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณ UTP ภายในอาคาร   
- 

 
- 

500,000 500,000 500,000 

5. เครื่องมือทดสอบสญัญาณเครือข่ายชนิดมีสายระดับสูง  
- 

 
- 

177,000 - - 

6. บ ารุงรักษาอุปกรณร์ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  
5,400,000 

 
5,400,000 

 
5,400,000 

 
5,400,000 

 
5,400,000 

7. ระบบมอนิเตอร์เครือข่ายแบบรวมศูนย ์
 

- - 150,000 - 

 
- 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

8. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตัิการ 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 

9. บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส ารองหอ้งดาต้าเซ็นเตอร ์ - - 200,000 600,000 600,000 

10. บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร ์ - - - 200,000 200,000 

11. โครงการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ - - - 500,000 500,000 

12. โครงการบ ารุงรักษาระบบ  อาคารวิทยบริการใหม ่ - - - 5,000,000 5,000,000 

13. โครงการบ ารุงรักษาระบบกลอ้งวงจรปิด 460,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

14. โครงการปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายใน ศูนย์พณิชยการพระนคร - 500,000 - - - 

15. โครงการบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์รวมศูนย ์ - - 600,000 600,000 600,000 

16. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยระบบโซล่าเซลล ์ - - - - 3,000,000 

17. อุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้สายแนวดิ่ง 1,759,200 - - - - 

18. ครุภัณฑ์จดุบริการเครือข่ายแบบมีสาย - 532,370 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  
                       (Digital Infrastructure) 
เป้าประสงค์ 6.1 พัฒนาทรัพยากรดิจิทัลเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ 6.1.2    พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ Learning Center (Smart Learning Center) 
 

โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 

60 61 62 63 64 

1. ครุภัณฑ์ระบบให้บริการเครื่องพิมพ์ส าหรับนักศึกษาภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ 
Learning Center 

 
- 

 
- 

750,000 750,000 750,000 

2. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมดจิิทัลเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center - - - 2,000,000 2,000,000 

3. พัฒนาระบบบริการศูนย์การเรยีนด้วยตนเอง 18,595,500 18,595,500 18,595,500 18,595,500 18,595,500 

4. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล (Digital Creativity Labs) - - 7,000,000 - - 

5. ห้องน าเสนอและจดัแสดงผลงานดิจิทัล (Digital Showroom) - - 8,000,000 - - 

6. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธริะบบแสงสว่างห้องสมุด 444,000 - - - - 
7. ครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 (Digital Library 4.0) - - 16,000,000 - - 

  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ Digital University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมกระบวนการจดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ  

ระยะที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) 



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

 

 
 

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat 2017) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การประชุมจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

การประชุมจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การประชุมจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

การประชุมจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา 
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

การประชุมจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา 
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 6 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 



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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 2 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 3 



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

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

 ระยะที่ 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

 
 



มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มหาว�ทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อแผ�นดิน
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