
ฝ่ายวิชาการ วิจยัและบริการวิชาการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร์ จ านวนตวัชีว้ัดคณะ ฝ่ายวิชาการ วิจยัและบริการวิชาการ 

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

รวม 23 17

ดชันีชีว้ัดความส าเรจ็และค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2561

0

1

2

3

4

5

6

7

ยทุธ ์1 ยทุธ ์2 ยทุธ ์3 ยทุธ ์4 ยทุธ ์5 

จ ำนวนตวัชีว้ดัคณะ 

ฝ่ำยวชิำกำร วจิัยและบรกิำรวชิำกำร  



สาขาวิชาทีไ่มม่หีลกัสตูร
ยทุธศาสตร์ที ่1  พัฒนาการจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐานสากล 
                   รับ 3 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3
ยทุธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพัฒนา 
                   รับ 4 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.3.1.1, 2.3.1.2
ยทุธศาสตร์ที ่3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชพีอยา่งมคุีณภาพ 
                   รับ 5 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  3.1.1.1, 3.3.1.1, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.5.1.1
ยทุธศาสตร์ที ่4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
                   รับ 2 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  4.1.1.1, 4.1.1.2
ยทุธศาสตร์ที ่5  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
                   รับ 3 ตัวชีว้ัด ได้แก ่  5.1.1.1, 5.3.1.5, 5.4.1.1



ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปีการศึกษา 2561
1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยส่ือ ร้อยละ 40 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าทะเบียน 1) มี Online course ให้นักศึกษา 1) นักศึกษาพัมนาทักษะด้านเทคโนโลยี 

การสอนดิจิทัล หัวหน้าสาขาวิชาทีมีหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตรและ เรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง  
ห้วหน้าประกันคุณภาพ 2) มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน  

เทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา 
1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง ร้อยละ 25 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบุคลากร 1) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ 1) อัตราส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ

ต าแหน่งทางวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าหลักสูตรและ อย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น 
ห้วหน้าประกันคุณภาพ 2) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่

หัวหน้าสาขาวิชาที่มีหลักสูตร ผลงานทาวิชาการการอย่างเป็นระบบ
1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 70 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าหลักสูตรและ 1) พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ 1) สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอด

นักศึกษาที่มีต่อส่ิงสภาวะแวดล้อม ห้วหน้าประกันคุณภาพ ประกอบด้วยห้องสมุด และ E-Library ชีวิต (Life Long Learning)
ในการเรียนรู้ ได้แก่ หัวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องประชุมย่อย 2) นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม และมีภาวะความ
- ห้องสมุด หัวหน้าอาคารสถานที่ฯ และส่วนสันทนาการ เป็นต้น เป็นผู้น า 
- ศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) 2) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning 2) พัฒนาแบบจ าลองการบริหารจัดการใช้พื้นที่อย่างมี
- พื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ Space) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประสิทธิภาพ 
- ระบบสารสนเทศ หัวหน้าสาขาวิชาทีมีหลักสูตร 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
1.3.1.1 ผลการประเมินการบริหาร ร้อยละ 70 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าหลักสูตรและ 1) เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work 1) หลักสูตรมีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ

การด าเนินงานของรายตัวชีว้ัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปกีารศึกษา 2561



เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีการศึกษา 2561

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ

หลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย หัวหน้าสาขาวิชาทีมีหลักสูตร ห้วหน้าประกันคุณภาพ  - Integrated Learning และ STEM และอาเซียน 
(ผลจากการตรวจประเมิน สกอ.) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากการท างาน 2) หลักสูตรสามารถขับเคล่ือนระบบการพัฒนา

จริง และขยายไประดับนานาชาติ เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด
2) ปรับปรุงหลักและพัฒนากระบวนการ 3) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
(เช่น Problem based learning 
project based learning และอื่น ๆ)
เพื่อฝึกนักศึกษาให้คิดเป็นระบบและ
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีทักษะการท างานเป็น
ทีม และ Interpersonal Skills 
3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มี 
ความพร้อมในการบูรณาการระหว่าง
กระบวนวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ
4) เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาที่เน้นการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 



เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีการศึกษา 2561

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ

1.4.1.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ จ านวนรางวัล 1 - เชิงวิชาการ  หัวหน้าหลักสูตรและ 1) ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 1) นักศึกษามีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ห้วหน้าประกันคุณภาพ เพื่อส่งโครงการวิจัย/ผลงาน/กิจกรรม นานาชาติ

ของนักศึกษาเข้าประกวด  
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
หน่วยนับ เปา้หมาย ผู้ก ากับตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

ปกีารศึกษา 2561
2.1.1.1 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำร ร้อยละ 30 รองคณบดีฝ่ำยวชิกำรฯ หวัหนำ้วจิยัและพฒันำ 1) กำรจดัประชุมวชิำกำรระดับชำติ 1) นกัวจิยัได้รับกำรยอมรับด้ำนคุณภำพ

ตีพมิพใ์นระดับชำติและระดับนำนำชำติต่อ และนำนำชำติ ในระดับชำติและนำนำชำติ
จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ  และนกัวจิยั 2) กำรใหร้ำงวลักบันกัวจิยัที่ตีพมิพ์ 2) ผลงำนวจิยัมีคุณภำพน ำไปใช้

เผยแพร่ผลงำน ประโยชนไ์ด้จริง
3) ต่อยอดผลงำนไปสู่กำรใช้ประโยชน์

2.1.1.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก โครงกำร 1 รองคณบดีฝ่ำยวชิกำรฯ หวัหนำ้วจิยัและพฒันำ 1) เนน้กำรวจิยัแบบบรูณำกำร 1) ได้รับงบประมำณเพื่อกำรวจิยัเชิง
แหล่งภำยนอกทั้งที่เปน็หวัหนำ้โครงกำรเปน็ 2) สร้ำงระบบเครือข่ำยกำรวจิยัให้ บรูณำกำรเพิ่มขึ้น (Agenda และ Area)
ผู้วจิยัร่วม สอดคล้องกบัระบบงบประมำณทั้ง ตำมนโยบำยของรัฐบำลและงบประมำณ

ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ วจิยัอื่นตำมแผนพมันำฯ ฉบบัที่ 12 และ
3) พฒันำระบบกำรจดักำรแหล่งเงินทนุ ยทุธศำสตร์ชำติ 
ภำยนอก 2) งบประมำณสนบัสนนุกำรท ำวจิยัเพิ่ม
4) กำรประชำสัมพนัธผ์ลงำนวจิยัและ มำกขึ้น 
กำรสร้ำงเครือข่ำย 3) ส่ิงสนบัสนนุกำรวจิยัเพิ่มขึ้น 

2.3.1.1 จ ำนวนของกำรวจิยัที่น ำไปพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริกำรวชิำกำรในระยะ 1 ป ี        ร้อยละ 10 รองคณบดีฝ่ำยวชิกำรฯ หวัหนำ้วจิยัและพฒันำ 1) มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรวจิยัเพื่อ 1) มหำวทิยำลัยมีหนว่ยงำนบริหำรจดักำร
กำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริกำรวชิำกำร         หวัหนำ้สำขำวชิำ หวัหนำ้บริกำรวชิำกำร ใช้ในกำรจดักำรศึกษำ องค์ควำมรู้จำกกำรวจิยัเพื่อน ำไปใช้
ในระยะ 1 ป ี(หลังจำกส่งมอบรำยงำนกำรวจิยั หวัหนำ้หลักสูตร 2) สนบัสนนุกำรเผยแพร่ผลงำนโดยน ำ ประโยชนอ์ยำ่มีคุณภำพ
แล้ว ภำยใน 1 ป ี) งำนวจิยัไปใช้ในเชิงพำณิชยห์รือเพื่อ 2) มหำวทิยำลัยมีระบบกำรสร้ำงผลงำน

พฒันำสังคม และสร้ำงชื่อเสียงเพิ่มขึ้น 
2.3.1.2 จ ำนวนผลงำนวจิยัและพฒันำที่สำมำรถจด ผลงำน 1 รองคณบดีฝ่ำยวชิกำรฯ หวัหนำ้วจิยัและพฒันำ 1) สนบัสนนุกำรจดัต้ังหนว่ยงำนจดักำร 1) มหำวทิยำลัยสำมำรถแสวงหำทนุวจิยั

ทะเบยีนทรัพยสิ์นทำงปญัญำ สิทธบิตัร ผลประโยชนท์ำงธรุกจิ และงบประมำณงำนวจิยัเพิ่มขึ้น 
อนสิุทธบิตัร 2) ส่งเสริมกำรจดัต้ังสถำบนันวตักรรม 2) มหำวทิยำลัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เปน็

และทรัพยสิ์นทำงปญัญำ นวตักรรม (Innovation) และใช้ประโยชน์
3) ส่งเสริมกำรจดสิทธบิตัร ลิขสิทธิ์ และ แกสั่งคมเพิ่มขึ้น 
งำนวจิยัเชิงพำณิชย ์

2.3.2.1 จ ำนวนงบประมำณสนบัสนนุกำรวจิยัและ บำท/คน  บำท/คน  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรฯ หวัหนำ้วจิยัและพฒันำ
งำนสร้ำงสรรค์ต่ออำจำรยป์ระจ ำแยกสังคม/ สำยวทิย ์60,000 สำยวทิย ์60,000 
วทิยำศำสตร์ สังคม 20,000 สังคม 20,000

ตวัชี้วัดความส าเร็จ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

ปีการศึกษา 2561
3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับ เครือข่าย 2 รองคณบดีฝ่ายวิชการฯ หัวหน้าบริการวิชาการ 1) พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือ 1) มีเครือข่ายเพื่อน าผลการบริการวิชาการ

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน  เอกชน หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าวิจัยและพัฒนา กับหน่วยงานถาครัฐ ภาคเอกชน และ สู่การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ 
ภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าหลักสูตร ชุมชน เพื่อเสริมสร้างการให้บริการ

วิชาการ 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน เพื่อน าผลการบริการวิชาการ
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น การน า
ผลงานเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้า
และบริการ 

3.3.1.1 จ านวนบคุคลหรือหนว่ยงานเข้ามารับบริการ หน่วยงาน 5 รองคณบดีฝ่ายวิชการฯ หัวหน้าบริการวิชาการ 1) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็น 1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและสามารถ
วชิาการ(สังคม) ในมหาวทิยาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบัญชี นวัตกรรมขององค์กรและให้การ พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน

หัวหน้าสาขาวิชา 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 รองคณบดีฝ่ายวิชการฯ หัวหน้าบริการวิชาการ 1) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็น 1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและสามารถ
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบัญชี นวัตกรรมขององค์กรและให้การ พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน
หัวหน้าสาขาวิชา รับรองมาตรฐานระดับชาติและ 2) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใน

นานาชาติ วงกว้างด้านการบริการวิชาการ พัฒนาอาชีพ
2) ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชีพ และได้รับการยอมรับในฐานะเป็นที่พึ่ง
แก่สังคม ของสังคม

ตัวชี้วัดความส าเร็จ



หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

ปีการศึกษา 2561
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

3) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านบริการวิชการและการพัฒนา
อาชีพ โดยจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม ล้านบาท 0.5 รองคณบดีฝ่ายวิชการฯ หัวหน้าบริการวิชาการ 1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการ 1) มหาวิทยาลัยมีความสามารถพึ่งพา
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าบัญชี บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ตนเองด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน อาทิ 
หัวหน้าสาขาวิชา 2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ มีศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทาง 

จากองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบ 2) สามารถพัฒนาระบบวงจรผลิตภัณฑ์ 
งบประมาณมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง เพื่อสังคมหรืออุตสาหกรรม 
มากยิ่งขึ้น 
3) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการ
และพัฒนาอาชีพ 
4) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ 

3.5.1.1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ใช้ประโยชน์ โครงการ 1 รองคณบดีฝ่ายวิชการฯ หัวหน้าบริการวิชาการ 1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการ 1) มหาวิทยาลัยมีความสามารถพึ่งพา
ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ตนเองด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน อาทิ 
และสังคม (จ านวนโครงการที่จะเกิดมูลค่าเพิ่มแก่ 2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ มีศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทาง 
ผู้รับบริการ เช่น ชุมชน สังคม เป็นต้น) จากองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบ 2) สามารถพัฒนาระบบวงจรผลิตภัณฑ์ 

งบประมาณมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง เพื่อสังคมหรืออุตสาหกรรม 
มากยิ่งขึ้น 
3) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการ
และพัฒนาอาชีพ 
4) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปีการศึกษา 2561
5.3.1.5 จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่น ำมำพฒันำกำรปฏบิติังำนจริง องค์ควำมรู้ 1 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ หัวหน้ำ KM 1) เตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นมหำวิทยำลัย1) กำรบริหำรงำนคล่องตัวเอื้อต่อกำรจัดกำร

ของหน่วยงำนอย่ำงเห็นผลเป็นรูปธรรม รองคณบดีฝ่ำยบริหำรฯ หัวหน้ำบุคลำกร ในก ำกับของรัฐ เรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 
5.4.1.1 จ ำนวนโครงกำรบรูณำกำรด้ำน Digital Economy 0 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ หัวหน้ำเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 1) พัฒนำนักศึกษำ  คณำจำรย์ บุคลำกร 1) เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำด้ำน Digital 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรฯ หัวหน้ำแผนงำนและงบประมำณ ให้มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล University
หัวหน้ำสำขำวิชำที่มีหลักสูตร 2) บูรณำกำรระหว่ำงกำรให้บริกำรและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 
3) มีกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำ
กับกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

 

1 
 
 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ที่  1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน  
   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 และแอปพลิเคชั่น
ต่าง 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
ภาพเคลื่ อนไหว เสียง และวิดี โอ โดยอาศัยกระบวนการผลิตผ่ านเครื่องมือที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล  
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด และสมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ  

 2.2  สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อที่งานด้วยระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้สื่อสารระหว่าง
กันในเครือข่ายสังคม (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 
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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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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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เป้าประสงค์ที่ 1.3  หลักสูตรและการจัดการทันสมัยมีมาตรฐานระดับชาติและสากล (คุณภาพ) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย  
                       

หน่วยนับ   คะแนน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด  :  ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ/มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อน
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ/มหาวิทยาลัย รับผิดชอบ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์ สกอ.) (ใช้ผลการตรวจประเมินที่ผ่านการตรวจจากผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ สกอ.) 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
= 

 
xx 

 
= .... คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะ/มหาวิทยาลยั 
รับผิดชอบ 

xxx 

 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ คณะ/หลักสตูร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

หลักสูตร 
(ปีการศึกษา ......) 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 
1.3.1.1 

คะแนน    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ล าดับ คณะ/หลักสตูร ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

หลักสูตร 
(ปีการศึกษา ......) 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

4. คณะบริหารธุรกิจ  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

7. คณะศิลปศาสตร ์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  
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ล าดับ คณะ/หลักสตูร ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
หลักสูตร 

(ปีการศึกษา ......) 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น... หลกัสูตร  

  เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.3.1.1 - 01 รายงานสรุปผลการประเมินของทุกหลักสูตร 
KPI 1.3.1.1 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.4.1.3  จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

หน่วยนับ     จ านวนรางวัล 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  พิจารณาจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

สูตรการค านวณ 
   การนับจ านวนผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงานของคณะ.......................... 
ล าดับ รางวัล - รายการประกวด ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 
1.    
2.    

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน จ านวนรางวัล 
คณะครุศาสตร์อุตสากรรม  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
คณะบริหารธุรกิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
                   รวม  
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.4.1.3 - 01  
KPI 1.4.1.3 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกลุ เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีช้ีวัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที 1.4.1.3   

 
จ านวน
รางวัล 

    สูงกว่าเป้าหมาย  
  เป็นไปตามเป้าหมาย  
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 

 

เป้าประสงค์ 2.1    นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร) 

ดัชนีชี้วัด 2.1.1.1  ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                          ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

หน่วยนับ    ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ซึ่งผลงาน
ต่างๆ นั้นสามารถอยู่ ในรูปแบบของการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในประกาศของ สมศ. ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus และเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ 
ด้านการวิจัยของนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัย  

สูตรการค านวณ  

 
จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและระดับนานาชาติ X 100 
 
= 

 
ร้อยละ .... 

   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนอาจารย์

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

 มหาวิทยาลัย   

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.1.1.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.1.1.1 - 01  
KPI 2.1.1.1 - 02  

 
 

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

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ดัชนีชี้วัด 2.1.1.2     จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอก ทั้งท่ีเป็นหัวหน้าโครงการ 
                           และเป็นผู้วิจัยร่วม                          
 

หน่วยนับ      โครงการ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณาการการท างานวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
(จ านวนโครงการบูรณาการ หมายถึง หน่วยงานภายนอกร่วมวิจัยและงบประมาณจากภายนอก ไม่ใช่โครงการ
ใช้เงินตนเอง 100%)  
 

สูตรการค านวณ  
 

จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณาการการท างานวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

    การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณาการ 

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

 รวม 10 หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.1.1.2      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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    เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.1.1.2 - 01  
KPI 2.1.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 
 
 
 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เป้าประสงค์ 2.3   มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ดัชนีชี้วัด  2.3.1.1 จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 
                         ในระยะ 1 ปี                        

หน่วยนับ         ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : แสดงให้เห็นศักยภาพของอาจารย์ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพโดย
การน ากระบวนการบริการทางวิชาการและน ากระบวนการวิจัยหรือผลงานวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  (หลังจากส่งมอบรายงานการวิจัยแล้ว ภายใน  
1 ปี มีการน าผลงานนั้นไปใช้ในการบริการวิชาการ เช่น เป็นเนื้อหาในการบริการวิชาการ เป็นกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีเป็นรูปธรรม) 
สูตรการค านวณ  
 
 
  

 
ผลการด าเนินงาน  

การรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน

โครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 

จ านวน
โครงการวิจัยท่ี

บูรณาการ 

ร้อยละ 
ที่บูรณาการ 

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธรุกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์    
7 คณะศลิปศาสตร ์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน    
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา    

 มหาวิทยาลัย    
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.3.1.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

              จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนา 
การจัดการเรยีนการสอนหรือการบริการวิชาการในระยะ 1 ป ี  x    100    =  ร้อยละ ... 
                     จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.1.1 - 01       
KPI 2.3.1.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ดัชนีชี้วัดที่ 2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา    
  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร                      
หน่วยนับ   ผลงาน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยและแสดงถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
    ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงขนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีใน
การแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูป
ของสิ่งที่จับต้องไมไ่ด ้เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 

สูตรการค านวณ 

   นับจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการจด          
  ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  
ล าดับ จ านวนผลงานวิจัยที่จดทะเบียนฯ ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน/คณะ 

1    
2    
3    

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.1.2  - 01       
KPI 2.3.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.3.1.2      ผลงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ดัชนีชี้วัด 2.3.2.1 จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
 

หน่วยนับ     บาท/คน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและที่ได้รับจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เ พ่ือให้ ได้ผลงานวิจัยที่ เกิดประโยชน์  และสามารถน าไปใช้ ได้จริ ง  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนงบประมาณจากภายในและภายนอกที่สนับสนุนการวิจัย และ 
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าแยกสังคม/วิทยาศาสตร์ ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินศักยภาพด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สูตรการค านวณ 
สายวิทย=์ จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก      =........... บาท 
             จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

 
 

สายสังคม = จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก    =........... บาท 
             จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ..........มีจ านวนเงินสนับสนุนวิจัยในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น ..................
บาท จ านวนอาจารย์ ........คน คิดเป็นเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด .............บาท 
 จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสิ้น ................บาท จ านวนอาจารย์ 
....... คน คิดเป็นเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ...............บาท 
 
 
 
 
 
 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด 2.3.2.1 บาท/คน     สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงิน
ภายใน 
(บาท) 

จ านวนเงนิ
ภายนอก
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนเงิน/คน 
(บาท/คน) 

สายวิทย์ (1) (2) (1)+(2)= (3) (4) (3)/(4) 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์      
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
4 คณะบริหารธุรกิจ - วิทย ์      
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์      
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่      
8 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ      
 รวม      

สายสังคม      
1 คณะบริหารธุรกิจ - สังคม      
2 คณะศิลปศาสตร์ - สังคม      
 รวม      

 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.2.1 - 01  
KPI 2.3.2.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก  
 

ดัชนีชี้วัด   3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ  
                         ชุมชน เอกชน  ภาคอุตสาหกรรม 
 

หน่วยนับ              เครือข่าย 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด: พิจารณาจากการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการด้านการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยกับเครือข่าย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจาก
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายการท างานและมีแนวปฏิบัติที่
ดี เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 

สูตรการค านวณ  

        จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนเครือข่าย

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

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

 รวม 10 หน่วยงาน   

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.1.1.1      เครือข่าย    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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  เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.1.1.1 - 01  
KPI 3.1.1.1 - 02  

 
 

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

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 รวม    

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.4.1.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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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.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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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 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.4.1.2 - 01       
KPI 3.4.1.2 - 02       

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากบัดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เป้าประสงค์ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ  

ดัชนีชี้วัด  3.5.1.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง           

                        เศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยนับ            โครงการ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ชุมชน และสังคม 

สูตรการค านวณ  

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้แก่ชุมชน และสังคม ทั้งหมด 

 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ฯ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7 คณะศิลปศาสตร ์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา  

 รวม   
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.5.1.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.5.1.1 - 01      
KPI 3.5.1.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

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

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
                             อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 5.3    การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตาม 
                       หลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.5   

 
องค์ความรู้    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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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  

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  
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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  
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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 ฝ่ายวิชาการ 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีการศึกษา 2561

1 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารโครงการ ร้อยละ 95 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าบริการวิชาการ 1) จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
 - บริการวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา
 - รายจ่ายอื่น 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ


