
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประเดน็ยทุธศาสตร์ จ านวนตวัชีว้ัดคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่1  พัฒนาการจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐานสากล ยุทธ์ 1 6 1
ยทุธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพัฒนา ยุทธ์ 2 5 0
ยทุธศาสตร์ที ่3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชพีอยา่งมคุีณภาพ ยุทธ์ 3 6 0
ยทุธศาสตร์ที ่4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื ยุทธ์ 4 2 2
ยทุธศาสตร์ที ่5  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ยุทธ์ 5 4 0
                   อยา่งมคุีณภาพ 

รวม 23 3

ดชันีชีว้ัดความส าเรจ็และค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2561
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ยทุธ ์1 ยทุธ ์2 ยทุธ ์3 ยทุธ ์4 ยทุธ ์5 

จ ำนวนตวัชีว้ดัคณะ 

ฝ่ำยกจิกำรนักศกึษำ 



สาขาวิชาทีไ่มม่หีลกัสตูร
ยทุธศาสตร์ที ่1  พัฒนาการจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐานสากล 
                   รับ 3 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  1.4.1.3
ยทุธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพัฒนา 
                   รับ - ตัวชีว้ัด ได้แก ่  -
ยทุธศาสตร์ที ่3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชพีอยา่งมคุีณภาพ 
                   รับ - ตัวชีว้ัด ได้แก ่  -
ยทุธศาสตร์ที ่4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
                   รับ 2 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  4.1.1.1, 4.1.1.2
ยทุธศาสตร์ที ่5  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
                   รับ - ตัวชีว้ัด ได้แก ่  -



ยทุธศาสตร์ที ่1  พัฒนาการจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ปีการศึกษา 2561
1.4.1.3 จ ำนวนผลงำนของนักศึกษำที่ได้รับ จ ำนวนรำงวัล 1 - เชิงกิจกรรมนักศึกษำ  1) ส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 1) นักศึกษำมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับชำติและ

รำงวัลระดับชำติและนำนำชำติ รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรฯ หัวหน้ำสโมสรฯ เพือ่ส่งโครงกำรวิจัย/ผลงำน/กิจกรรม นำนำชำติ
ของนักศึกษำเข้ำประกวด  

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ หน่วยนับ

การด าเนินงานของรายตวัชีว้ัดความส าเร็จตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปกีารศึกษา 2561



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

ปีการศึกษา 2561
4.1.1.1 จ ำนวนโครงกำรบูรณำด้ำนท ำนุบ ำรุงศำสนำ โครงกำร 1 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ หัวหน้ำศิลปวัฒนะรรม 1) สร้ำงกิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อกำร 1) บุคลำกรและนักศึกษำ มีกำรด ำรงชีวิตที่มี

ศิลปะ วัฒนธรรม (ตำมยุทธศำสตร์ชำติ) หัวหน้ำสำขำวิชำที่มีหลักสูตร พัฒนำมนุษย์อย่ำงเป็นระบบตำมหลัก คุณธรรม จริยธรรม 
ศำสนำ 2) อนุรักษ์และท ำนุบ ำรุงศำสนำเพื่อชีวิตคุณภำพ 
2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน 3) ท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม แบบบูรณำกำรตำม
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน ยุทศำสตร์ชำติ 
3) ท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม แบบ
บูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

4.1.1.2 จ ำนวนผลงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง ผลงำน 2 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ หัวหน้ำศิลปวัฒนะรรม 1) กำรท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลในเขตพระนคร 1) สร้ำงจิตส ำนึกแก่ประชำคมและสังคมด้ำนกำร
ศำสนำ  ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เผยแพร่บนส่ือ หัวหน้ำสำขำวิชำทั้ง 5 สำขำ 2) กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ อนุรักษ์ท ำนุบ ำรุงและเห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม
เทคโนโลยี (แสดงหลักฐำนเป็นรูปธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ไทย
รำยผลงำน) ดิจิทัล 2) สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3) กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
สัมพันธ์กับวัดและวัง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ที่  1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน  
   และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนาองค์กร) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.1   ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล  

หน่วยนับ      ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  ในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การรับรู้  การติดต่อสื่อสาร
ตลอดจนการเรียนรู้ต่าง ๆ ล้วนกระท าผ่านทางเครือข่ายสังคม (Social Network) จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีหรือกระบวน 
การเรียนการสอน และเพื่อก้าวทันสังคมโลกที่เปลี่ยนไป การน าสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนนับเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งการน ามาใช้นี้อาจใช้เพียงบางบทเรียนก็ได้  

 สื่อดิจิทัล หมายถึง   (Digital Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานด้วยใช้รหัสดิจิทัลสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองมือดิจิทัล และกลุ่มสื่อดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มเครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล โดยครอบคลุม
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต การโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงโปรแกรม และ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับชุดเคร่ืองมือ 

2. กลุ่มเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) หมายถึง สื่อที่ใช้ส าหรับการน าเสนอผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 2.1 สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การน าสื่อหลายชนิดมาผสมสานกัน ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ โดยอาศัยกระบวนการผลิตผ่านเครื่องมือที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล  
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด และสมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ  

 2.2  สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อที่งานด้วยระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้สื่อสาร
ระหว่างกันในเครือข่ายสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ได้แก่ 1) Weblogs 2) Social Network 3) Online Video 4) Porto Sharing 5) Wikis 6) 
Virtual Worlds  
7) Crowd Sourcing 8) Podcasting 9) Web board 10) Micro Blogging นอกจากนี้ยังรวมถึงสารสนเทศ 
แบบออนไลน์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Journals) แมคกาซีนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-magazine) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฯลฯ) และแอปพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่ท างาน 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด สมาร์ทโฟน ฯลฯ 

สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ทีส่อนด้วยสื่อการสอนดจิิทัล 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีส่อนด้วย 
สื่อการสอนดิจิทัล 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

xxx 
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      ผลการด าเนินงาน  

      การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์
ประจ า ทั้งหมด 

(ไม่นับอาจารย์ท่ี
ลาศึกษาต่อ) 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าที่สอน
ด้วยสื่อการ
สอนดิจิทลั 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    
 
    เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.1.1 - 01 รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
KPI 1.1.1.1 - 02 รายการ/รายวิชา ทีส่อนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 
1.1.1.1 

ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

 
 

เป้าประสงค์ 4.1  มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง   
                      ไปของประเทศ  

ดัชนีชี้วัด 4.1.1.1 จ ำนวนโครงกำรบรูณำกำรด้ำนท ำนบุ ำรุงศำสนำ ศลิปะ วฒันธรรม ร่วมกบัสงัคม   
                           ชมุชน องค์กร 

หน่วยนับ           โครงการ 
  

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
การผลิตบัณฑิต ด้วยการจัดโครงการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม 
ชุมชน องค์กรให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น โดยนับจ านวนโครงการบูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร  
 

สูตรการค านวณ  
 

จ านวนโครงการบูรณาการด้านท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน โครงการบูรณาการ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7 คณะศิลปศาสตร ์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ  
10 กองศิลปวัฒนธรรม  

 มหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 4.1.1.1  - 01      
KPI 4.1.1.1  - 02      

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัชนีชี้วัด 4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เผยแพร่บนสื่อ     
                       เทคโนโลย ี
หน่วยนับ   ผลงาน 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาจากการน าผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี โดยแสดงหลักฐานเป็นรูปธรรมหรือสรุปการรายผลงานที่ได้จากการจัดโครงการ 
บูรณาการ 
  

สูตรการค านวณ : 

จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 
 

ผลการด าเนินงาน  

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผลงานที่
เผยแพร่บนสื่อ

เทคโนโลย ี

ชื่อผลงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 กองศิลปวัฒนธรรม   

 มหาวิทยาลัย   
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 4.1.1.2 - 01  
KPI 4.1.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด .........................  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 4.1.1.2      ผลงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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(........ ต าแหน่ง.......) 
ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 



kpi เพ่ิมเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หน่วยนับ เปา้หมาย ผู้ก ากับตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปกีารศึกษา 2561

1 ผลสัมฤทธิข์องการจัดท าเกณฑ์คุณภาพและฐานข้อมูล ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ หวัหน้าแนะแนว
หอพกันักศึกษา   
 วิธีค านวณ  
จ านวนนักศึกษาที่อยูใ่นหอพกันักศึกษาภายใต้เกณฑ์
คุณภาพและฐานข้อมูล  หารด้วย
จ านวนนักศึกษาที่อยูห่อพกัทั้งหมด

2 ผลสัมฤทธิด้์านการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ หวัหน้าแนะแนว
 วิธีค านวณ    
จ านวนนักศึกษาที่มาสมัครจากสถาบนัที่ไปแนะแนว
หารด้วย  จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมการ
แนะแนวของทกุสถาบนั  

3 ผลสัมฤทธิข์องฐานข้อมูลศิษย์เก่า ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ หวัหน้าศิษย์เก่าฯ
 วิธีค านวณ    
จ านวนศิษย์เก่าที่อยูใ่นฐานข้อมูล   หารด้วย
จ านวนศิษย์เก่าทั้งหมด 

 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ


