
ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2561 – 2564) 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวนตัวชี้วัด
มหาวิทยาลยั 

จ านวนตัวชี้วัดคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพมาตรฐานสากล 10 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 6 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 7 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
                   อย่างย่ังยืน 

3 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
                   อย่างมีคุณภาพ 

11 4 

 37 23 
 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล       ใช้ปีการศึกษาเริ่มปีการศึกษา 61 (1 มิ.ย.61-31พ.ค.62) 

มี KPI  10 ตัวคณะรับ  6 ตัว 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 
ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนา
องค์กร) 
 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ 
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วย 
สื่อการสอนดิจิทัล 

ร้อยละ 40 50 60 70 

1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า   
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 22 24 26 

1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 25 25 30 30 

1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ) 

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์นักศึกษาและ
ผู้มารับบริการ) ในการได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน
และทันสมัย 

1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ 
นักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสภาวะแวดล้อมใน
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 70 75 80 85 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล (คุณภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง 

1.3.1.1 ผลการประเมินการบริหาร  
หลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 

คะแนน 3.01 3.05 3.10 3.15 

 

 

 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 
ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล (คุณภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง 

13.1.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ         
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - - - 

  1.3.1.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - - - 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติ
เป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของ
สังคม (ประสิทธิผล) 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 
 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม 

1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ - - - - 

  1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตท่ีมีงานท าและ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ - - - - 

  1.4.1.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ 
ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวน
รางวัล 

1 1 1 1 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา  

มี KPI   6 ตัวคณะรับ 4 ตัว  คณะวิทย์ฯ รับเพ่ิมอีก 1 ตัว 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 

ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร) 
 

2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อโครงการวิจัย
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

2.1.1.1 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย
ที ่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 30 35 40 45 

  2.1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับ
การ 
สนับสนุนจากแหล่งภายนอก  ทั้งที่เป็น
หัวหน้าโครงการ และเป็นผู้วิจัยร่วม 
 

โครงการ 1 1 2 2 

2..2 ระบบสนับสนนุการวิจัยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ประสิทธภิาพ) 

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัย
ต่อระบบสนับสนนุการวิจัย 

2.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ       
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
สนับสนนุการวิจัย 

ร้อยละ - - - - 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิง
พาณิชย์ (คุณภาพ) 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการจัด
การศึกษาต่อจ านวนผลงานวิจัยเชิง
พาณิชย ์

2.3.1.1 จ านวนของการวิจัยทีน่ าไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือ         
การบริการวิชาการในระยะ 1 ป ี 
 

ร้อยละ 10 15 20 25 

  2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่
สามารถจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา 
สิทธิบัตร อนสุิทธิบตัร 

ผลงาน 1 1 2 2 

 



 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 
ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิง
พาณิชย์ (คุณภาพ) 

2.3.2 จ านวนงบประมาณสนบัสนุนการ
วิจัย (จ านวนหนว่ยงานภายนอก
สนับสนนุวิจัย จ านวนโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่
ได้รับเพื่อการวิจัยจากภายนอก) 

2.3.2.1 จ านวนงบประมาณสนบัสนนุการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/คน 
สายวิทย์  
60,000 
สังคม  
20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

มี KPI 7 ตัวคณะรับ 5 ตัว 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 

ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือ
และบูรณาการการท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก (การพัฒนา
องค์กร) 
 

3.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการที่มีผลงาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการ
บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  
ทั้งภาครัฐชุมชน  เอกชน  
ภาคอุตสาหกรรม 
 

เครือข่าย 2 2 3 3 

  3.1.1.2 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มีการ
ด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ - - - - 

3.2 ระบบบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการมีประสิทธิภาพและ
เอ้ือต่อการแข่งขัน  (ประสิทธิภาพ) 

3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (นักวิจัย และ
ผู้รับบริการด้านการบริหารงานวิจัย) 
ต่อการบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพ 

3.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านบริการวิชาการ 

ร้อยละ - - - - 

3.3 การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามา
รับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 

3.3.1.1 จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้า
มารับบริการวชิาการในมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน 5 10 15 20 

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ  (ประสิทธิผล) 

3.4.1 จ านวนรายไดจ้ากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ(สังคม) 

3.4.1.1 จ านวนโครงการที่ให้บรกิาร
วิชาการแก่สังคม 

โครงการ 2 2 3 3 

 



 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 
ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ  (ประสิทธิผล) 

3.4.1 จ านวนรายไดจ้ากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ(สังคม) 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จากบริการ
สังคม 

ล้านบาท .5 .5 .5 1 

3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอาชีพ (ประสิทธิผล) 

3.5.1 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่
น าไปใชป้ระโยชน์จริงในการพฒันาอาชีพ 
(ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ
และ (เป็นที่พึ่งของสังคม) 

3.5.1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม  

โครงการ 1 2 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

มี KPI  3 ตัว คณะรับ  2  ตัว 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 
ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านบุ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  
(คุณภาพ) 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ตาม
ยุทธศาสตรช์าติ) 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการด้าน
ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  
ร่วมกับ  สังคม  ชุมชน  องค์กร  
 

โครงการ 1 1 1 1 

  4.1.1.2 จ านวนผลงานดา้นการอนุรักษ์ 
ท านบุ ารุงศาสนา  ศิลปะ และวฒันธรรม 
ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลย ี

ผลงาน 2 2 3 3 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

4.2.1 จ านวนงบประมาณบูรณาการเพื่อ
สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล  

4.2.1.1 ระดับความส าเร็จของโครงการ
Green University  

ร้อยละ - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

มี KPI  12  ตัว  คณะรับ  4 ตัว 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 

ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.1 มีการพัฒนาระบบทนุมนุษย์ 
เพื่อให้บุคลากรท างานอยา่งมืออาชีพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี (การพัฒนาองค์กร) 

5.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
ได้รับการส่งเสริมการท างานและการ
พัฒนาตนเองอย่างเปน็ระบบ (ระดับ
บริหาร อาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน
ตามหลักธรรมาภิบาล) 

5.1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการ
พัฒนาด้านอาชีพ   
 

ร้อยละ 60 70 80 85 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University (การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นักศึกษา
และผู้รับบริการ)  ในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นมหาวิทยาลัย Digital University 

5.2.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบูร
ณาการ พันธกิจ 

ร้อยละ - - - - 

5.3 การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการมสี่วนร่วม
และธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มา
รับบริการ) ในดา้นการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภบิาล 

5.3.1.1 ผลประเมินการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ - - - - 

  5.3.1.2 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานตามแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะที่ 12 

ร้อยละ 70 75 80 85 

 

 

 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 
ตัวช้ีวัด  5 ปี หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 (15 ปี) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.3 การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการมสี่วนร่วม
และธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มา
รับบริการ) ในดา้นการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภบิาล 

5.3.1.3 ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของ
มหาวิทยาลยั 
 

โครงการ - - - - 

5.3.1.4 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียม 
ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

ร้อยละ - - - - 

  5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ทีน่ ามา
พัฒนาการปฏิบตัิงานจริงของหน่วยงาน
อย่างเห็นผลเปน็รูปธรรม 

จ านวนองค์
ความรู ้

1 2 3 4 

 5.3.2 จ านวนรางวัลด้านการบรหิาร
จัดการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5.3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนของส านักงบประมาณ 

ร้อยละ - - - - 

  5.3.2.2 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

คะแนน - - - - 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน 
Digital Economy ตามการปรบั
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (คุณภาพ) 

5.4.1 สัดส่วนการได้รับงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ต่องบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

5.4.1.1  จ านวนโครงการบูรณาการด้าน 
Digital Economy 
 
 

โครงการ 0 1 1 2 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และ
ทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

5.5.1 จ านวนงบประมาณมีความพร้อม
เพื่อการพัฒนาและบริหารกิจการ
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล (รวมรายได้อื่นที่
นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ) 

5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นที่นอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ 
 
 

ร้อยละ - - - - 

. 


