
ประเดน็ยุทธศาสตร์ จ านวนตวัชีว้ัดคณะ ตวัชีว้ัดสาขาวิชาที่มหีลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคุีณภาพมาตรฐานสากล ยุทธ์ 1 6 6
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานวิจัยและพัฒนา ยุทธ์ 2 5 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชพีอย่างมคุีณภาพ ยุทธ์ 3 6 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธ์ 4 2 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการองค์กรดว้ยหลักธรรมาภบิาล ยุทธ์ 5 4 3
                   อย่างมคุีณภาพ 

รวม 23 20

ดชันีชีว้ัดความส าเร็จและค่าเปา้หมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปกีารศึกษา 2561
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ยทุธ ์1 ยทุธ ์2 ยทุธ ์3 ยทุธ ์4 ยทุธ ์5 

จ ำนวนตวัชีว้ดัคณะ 

ตวัชีว้ดัสำขำวชิำทีม่หีลักสตูร 



ตวัชีว้ัดสาขาวิชาที่มหีลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคุีณภาพมาตรฐานสากล 
                   รับ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่   1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.2.1.1, 1.3.1.1, 1.4.1.3
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานวิจัยและพัฒนา 
                   รับ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่   2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.3.1.1, 2.3.1.2
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชพีอย่างมคุีณภาพ 
                   รับ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่   3.1.1.1, 3.3.1.1, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.5.1.1
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน
                   รับ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่   4.1.1.1, 4.1.1.2
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการองค์กรดว้ยหลักธรรมาภบิาล
                   รับ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่   5.1.1.1, 5.3.1.5, 5.4.1.1
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  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 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

 

3 
 
 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

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  

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    
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.2 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 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 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

 

8 
 
 

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.......) 
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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 
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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 าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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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 าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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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 าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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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  
                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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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 ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
โดยการน ากระบวนการบริการทางวิชาการและน ากระบวนการวิจัยหรือผลงานวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (หลังจากส่งมอบรายงานการวิจัยแล้ว ภายใน  
1 ปี มีการน าผลงานนั้นไปใช้ในการบริการวิชาการ เช่น เป็นเนื้อหาในการบริการวิชาการ เป็นกิจกรรม
บริการวิชาการท่ีเป็นรูปธรรม) 
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 ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยและ
แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
    ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงขนิดของการ
สร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น 
สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม 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 .........................  

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.3.1.2      ผลงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 
 

                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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(........ ต าแหน่ง.......) 
ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

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

 

 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 เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม
จากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายการท างานและมีแนว
ปฏิบัติที่ดี 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   

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.1.1.1      เครือข่าย    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   
 รวม 10 หน่วยงาน   

   

 

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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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 าอธิบายดัชนีชี้วัด : 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 
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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) 
 
 

26 
 

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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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  

การรายงานระดับมหาวทิยาลัย  

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 
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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.......) 
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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 
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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.......) 
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ดัชนีชี้วัด 4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เผยแพร่บนสื่อ     
                       เทคโนโลย ี
หน่วยนับ   ผลงาน 
 

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   
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 4.1.1.2      ผลงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 4.1.1.2 - 01  
KPI 4.1.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ......................... 
(........ 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 ให้มีความรู้ 
ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงนับเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้อาจารย์และสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม/สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ/วิชาการที่เหมาะสม  ซึ่งการเข้ารับการอบรมนี้สามารถนับได้ทั้งจากอบรม 
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 านวนผู้รับ
การอบรม/

สัมมนา 
คิดเป็นร้อยละ 

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

มหาวิทยาลัย    
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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.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                          (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

 
 

37  
 

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 าเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 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 
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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.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


