
ฝ่ายบริหารฯ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ จ านวนตวัชีว้ัดคณะ ฝ่ายบริหารฯ

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

รวม 23 10

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

จ ำนวนตวัชีว้ดัคณะ 

ฝ่ำยบรหิำรฯ 



สาขาวิชาทีไ่มม่หีลกัสตูร
ยทุธศาสตร์ที ่1  พัฒนาการจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐานสากล 
                   รับ 3 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.2.1.1
ยทุธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพัฒนา 
                   รับ - ตัวชีว้ัด ได้แก ่  -
ยทุธศาสตร์ที ่3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชพีอยา่งมคุีณภาพ 
                   รับ 3 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  3.3.1.1, 3.4.1.1, 3.4.1.2
ยทุธศาสตร์ที ่4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
                   รับ - ตัวชีว้ัด ได้แก ่  -
ยทุธศาสตร์ที ่5  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
                   รับ 4 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  5.1.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.5, 5.4.1.1



ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปีการศึกษา 2561

1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี ร้อยละ 20 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบุคลากร 1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 1) อัตราส่วนอาจารย์ที่คุณวุฒระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
คุณวุฒิปริญญาเอก 2) สนับสนุนให้คณาจารย์ฝึกอบรมองค์ 2) อาจารย์เป็นมืออาชีพได้รับการยอมรับในวงการ

ความรู้ใหม่กับหน่วยงานที่มีศักยภาพ วิชาชีพของตน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพของตน

1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง ร้อยละ 25 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบุคลากร 1) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ 1) อัตราส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น 

2) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่
ผลงานทาวิชาการการอย่างเป็นระบบ

1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 70 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าอาคารสถานที่ฯ 1) พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ 1) สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอด
นักศึกษาที่มีต่อส่ิงสภาวะแวดล้อม ประกอบด้วยห้องสมุด และ E-Library ชีวิต (Life Long Learning)
ในการเรียนรู้ ได้แก่ ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องประชุมย่อย 2) นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม และมีภาวะความ
- ห้องสมุด และส่วนสันทนาการ เป็นต้น เป็นผู้น า 
- ศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) 2) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning 2) พัฒนาแบบจ าลองการบริหารจัดการใช้พื้นที่อย่างมี
- พื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Space) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประสิทธิภาพ 
- ระบบสารสนเทศ 3) พัฒนาระบบ E-Leaning 2) มีระบบงบประมาณมาสนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
- ครุภัณฑ์ 4) พัฒนาระบบ Online Classroom กายภาพของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
- ห้องเรียน 3) พัฒนาระบบ Education 3) สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาและบุคลากรพัฒนา
- ห้องปฏิบัติการ Technology ตนเองอย่างเป็นระบบและรักษาไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
(ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 4) พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (Teaching มหาวิทยาลัย 
เป็นมาตรฐาน ทันสมัยและสนับสนุน Assitant : TA) โดยพัฒนาระบบรับสมัคร 4) การเรียนการสอนมีคุณภาพ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต) และคัดเลือกผู้ช่วยสอน รวมทั้งก าหนด 2) ลดภาระงานของคณาจารย์ เพื่อให้มีเวลาเพิ่มขึ้น 

ภาระงานและค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน ในการพัฒนาประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของอาจารย์

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ

การด าเนินงานของรายตัวชีว้ัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ฝ่ายบริหารฯ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปกีารศึกษา 2561



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

ปีการศึกษา 2561
3.3.1.1 จ านวนบคุคลหรือหนว่ยงานเข้ามารับบริการ หน่วยงาน 5 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบัญชี 1) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็น 1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและสามารถ

วชิาการ(สังคม)ในมหาวทิยาลัย นวัตกรรมขององค์กรและให้การ พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน
รับรองมาตรฐานระดับชาติและ 2) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใน
นานาชาติ วงกว้างด้านการบริการวิชาการ พัฒนาอาชีพ
2) ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชีพ และได้รับการยอมรับในฐานะเป็นที่พึ่ง
แก่สังคม ของสังคม
3) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านบริการวิชการและการพัฒนา
อาชีพ โดยจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

3.4.1.1 จ านวนโครงการที่ใหบ้ริการวชิาการแกสั่งคม โครงการ 2 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบัญชี 1) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็น 1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและสามารถ
นวัตกรรมขององค์กรและให้การ พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน
รับรองมาตรฐานระดับชาติและ 2) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใน
นานาชาติ วงกว้างด้านการบริการวิชาการ พัฒนาอาชีพ
2) ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชีพ และได้รับการยอมรับในฐานะเป็นที่พึ่ง
แก่สังคม ของสังคม
3) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านบริการวิชการและการพัฒนา
อาชีพ โดยจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม ล้านบาท 0.5 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบัญชี 1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการ 1) มหาวิทยาลัยมีความสามารถพึ่งพา
บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ตนเองด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน อาทิ 
2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ มีศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทาง 
จากองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบ 2) สามารถพัฒนาระบบวงจรผลิตภัณฑ์ 
งบประมาณมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง เพื่อสังคมหรืออุตสาหกรรม 
มากยิ่งขึ้น 
3) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการ
และพัฒนาอาชีพ 
4) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปีการศึกษา 2561
5.1.1.1 ร้อยละของบคุลากรที่มีการพฒันาด้านอาชีพ  ร้อยละ 60 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบุคลากร 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม 1) บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพสูง 

-สายวิชาการ หัวหน้าส านักงานคณบดี ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 2) มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง
-สายสนับสนุน 2) สร้างระบบ  การสรรหา คัดเลือก
(ใช้ค่าเป้าหมายเดียวกัน) ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรักษา

บุคลากรที่มีศักยภาพสูง
3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
และการติดตามประเมินผล
4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราส่วน
บุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน
ให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอื้อต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐาน
ระดับชาติและสากล
5) พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
6) สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และสร้างจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัยของ
บุคลากร

5.3.1.2 ร้อยละความส าเร็จในการปฏบิติัราชการของ ร้อยละ 70 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์ 1) สนับสนุนการบูรณาการ การปฏิบัติงาน 1) มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้านการส่งเสริม
หน่วยงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะที่ 12 ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้น าไปสู่ Digital Economy ของประเทศ 

การขับเคล่ือนนโยบาย Digital 
Economy 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ



หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีการศึกษา 2561

ตัวชี้วัดความส าเร็จ

5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพฒันาการปฏบิติังานจริง องค์ความรู้ 1 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบุคลากร 1) เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย1) การบริหารงานคล่องตัวเอื้อต่อการจัดการ
ของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ในก ากับของรัฐ เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

5.4.1.1 จ านวนโครงการบรูณาการด้าน Digital Economy 0 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 1) พัฒนานักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร 1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้าน Digital 
ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล University
2) บูรณาการระหว่างการให้บริการและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3) มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
กับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ที่  1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน  
   และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนาองค์กร) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ  
พันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
xxx 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.2 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมด 

 

จ านวนอาจารย์
ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญา
เอก 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

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

มหาวิทยาลัย    
 
 
 เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.1.2 - 01  
KPI 1.1.1.2 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ 
ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
xxx 

ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
              - ปฏิบัติงานจริง  
              - ลาศึกษาต่อ  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
              - อาจารย์  
              - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
              - รองศาสตราจารย์  
              - ศาสตราจารย์  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.3 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมด 

 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทีด่ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

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

มหาวิทยาลัย    

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.1.2 - 01 รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
KPI 1.1.1.2 - 02 รายชื่ออาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

(ประสิทธิภาพ) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อม 
ด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

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

มหาวิทยาลัย  
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 
1.2.1.1 

ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.2.1.1 - 01  
KPI 1.2.1.1 - 02  

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
 

เป้าประสงค์ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ            
ประเทศ  

 

ดัชนีชี้วัด 3.3.1.1 จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย  
หน่วยนับ             หนว่ยงาน  
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากบุคคล ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
ที่เข้ารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย (จ านวนจากภายนอก) กรณีบุคคลที่เข้ารับบริการแต่ไม่มีหน่วยงาน
รองรับ ให้นับเป็นหน่วยงานได้ 
 

สูตรการค านวณ: 
  

จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ารับบริการ (บริการสังคม) 

 
ผลการด าเนินงาน  

 

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงานภายนอก /คนที่เข้ารับบริการสังคม ด าเนินการ 
หน่วยงานภายใน 

ผู้ให้บริการ 
1   คณะ........ 
2   คณะ....... 
3    
4    
5    

มหาวิทยาลัย   
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.3.1.1      หน่วยงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.3.1.1 - 01  
KPI 3.3.1.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 3.4    พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ   
 

ดัชนีชี้วัด 3.4.1.1   จ านวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

หน่วยนับ              โครงการ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : พิจารณาจากโครงการบริการสังคม โดยโครงการให้บริการในรูปแบบต่างๆ 
ตามความถนัดและในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นแบบให้บริการที่เกิดรายได้ตามระเบียบบริการสังคม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม นับจ านวน
โครงการบริการสังคมที่ก่อให้เกิดรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

สูตรการค านวณ:   

จ านวนโครงการบริการสังคม 

ผลการด าเนินงาน  

 

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 

โครงการบริการสังคม -
เป้าหมาย 

ผลด าเนินงาน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
12.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
13 สถาบนัสหวิทยาการดิจิทัลหุน่ยนต์   
14. สถาบนัภาษา   

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.4.1.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 รวม    
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.4.1.1 - 01       
KPI 3.4.1.1 - 02       

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัด 3.4.1.2     จ านวนเงินรายได้จากการบริการสังคม 

หน่วยนับ              ล้านบาท 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :   พิจารณาจากรายได้ที่เกิดจากการให้บริการสังคม ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ของหน่วยงานผ่านการให้บริการสังคม นอกจากก่อให้เกิดรายได้ต่อ
หน่วยงานแล้ว  ยังก่อให้เกิดความเชื่ยวชาญยิ่งขึ้นอันส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และยังส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 

 สูตรการค านวณ     

จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการสังคม 
 

ผลการด าเนินงาน  

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ

บริการสังคม 
จ านวนเงิน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
12 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
13 สถาบนัสหวิทยาการดิจิทัลหุน่ยนต์   
14 สถาบนัภาษา   

 มหาวิทยาลัย   

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.4.1.2      ล้านบาท    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.4.1.2 - 01       
KPI 3.4.1.2 - 02       

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
                             อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับ 
                        การเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 

ดัชนีชี้วัด 5.1.1.1   ร้อยละของบุคคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้ มีความรู้ 
ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงนับเป็นสิ่งส าคัญ ดั งนั้น
มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้อาจารย์และสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม/สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ/วิชาการที่ เหมาะสม  ซึ่งการเข้ารับการอบรมนี้สามารถนับได้ทั้ งจากอบรม 
ที่หน่วยงานภายใน/ภายนอก เป็นผู้จัด 

สูตรค านวณ 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 5.1.1.1    ร้อยละ 

 
   สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ/วิชาการ   x 100 = ร้อยละ ... 
                     จ านวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ/วิชาการ   x 100  = ร้อยละ ... 
                       จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์
ประจ า ทั้งหมด 

(ไม่นับอาจารย์ท่ีลา
ศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทีไ่ด้รับ
การพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

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

มหาวิทยาลัย    
 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนสาย

สนับสนุน ทั้งหมด 
 

จ านวนผู้รับการ
อบรม/สัมมนา 

คิดเป็นร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10. ส านักงานอธิการบด ี    

มหาวทิยาลัย    
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.1.1.1  - 01  รายการหลักฐานสรุป 
KPI 5.1.1.1  - 02  
 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รายงาน ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้ วัดที่  5.3.1.2  ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการพัฒนา 
      มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 

 

หน่วยนับ          ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย : มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เกิดทักษะการคิด
วิ เคราะห์อย่างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและกา รเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลักดันให้
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จดังกล่าว คือ ผู้บริหาร 
ทุกระดับของทุกหน่วยงาน ดังนั้นการก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานถือเป็น  
สิ่งส าคัญ  การประเมินในตัวบ่งชี้นี้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบันส านัก  
โดยประเมินจากร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานรับผิดชอบ และระดับมหาวิทยาลัยใช้ประเมินจากค่าเฉลี่ยรวม 
 

สูตรการค านวณ 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับระดับมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
เป้าหมาย 
การศึกษา 

บรรลุ ร้อยละ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธุรกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7 คณะศิลปศาสตร์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที ่5.3.1.2    

 
ร้อยละ   สูงกว่าเป้าหมาย  

เป็นไปตามเป้าหมาย  
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวนดัชนีชี้วัดทั้งหมดท่ีบรรลุผลการด าเนินงาน x 100 = ร้อยละ ... 
                    จ านวนดัชนชีี้วัดทั้งหมดท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.1.2  - 01  
KPI 5.3.1.2  - 01  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 

ล าดับ หน่วยงาน เป้าหมาย 
การศึกษา  

บรรลุ ร้อยละ 

9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา    
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
12 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
13 ส านักงานอธิการบดี    
14 สถาบันภาษา    
 มหาวิทยาลัย    



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.5  จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผล 
                          เป็นรูปธรรม                         
 

หน่วยนับ              จ านวนองค์ความรู้ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น จากการฟัง  การอธิบาย  การอ่าน  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือใน
บางครั้ง ไม่สามารถอธิบายว่าเกิดความรู้เหล่านั้นได้อย่างไร  โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้
โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้  เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์ หรืองานที่กระท าอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันได้โดยพิจารณาจากจ านวน 
องค์ความรู้ที่น า มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน  

สูตรการค านวณ 

จ านวนองค์ความรู้ที่น า มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนา 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร ์  
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10. สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
11. ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  
12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13. สถาบนัภาษา  
14. ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัย  

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.5   

 
องค์ความรู้    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.1.5 - 01  
KPI 5.3.1.5 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เป้าประสงค์ 5.4  มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 
                      มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

ดัชนีชี้วัด 5.4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy 
 

หน่วยนับ   โครงการ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : โครงการบูรณาการ หมายถึง โครงการที่ท าร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนDigital Economy 
หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน าเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือให้เราแข่งขันกับชาติต่างๆ ได้ 

สูตรการค านวณ  

จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy) 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการ 

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

รวม  
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.4.1.1 โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.4.1.1 - 01 รายงานผลสรุปโครงการ 
KPI 5.4.1.1 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kpi เพ่ิมเติม ฝ่ายบริหารฯ

หน่วยนับ เปา้หมาย ผู้ก ากับตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปกีารศึกษา 2561

1 ผลสัมฤทธิข์องการเบกิจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หวัหน้าการเงิน 1) จะต้องเบกิจ่ายงบประมาณ
 หวัหน้าบญัชี ใหแ้ล้วเสร็จภายในเวลา

2 ผลสัมฤทธิข์องการจัดการพสัดุ ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หวัหน้าพสัดุ 1) จะต้องเบกิจ่ายงบประมาณ
 ใหแ้ล้วเสร็จภายในเวลา

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ


