
เร่ิมปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65)

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย คณะ 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 10 7

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 6 5

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 7 6

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 3 3

                   อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก 12 4

                    ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

รวม 38 25

    

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา2564  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

kpi หลัก 7 ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ หน่วยนับ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ

ปี 62 ปี 63 ปี 64

1.1 คณาจารย์พัฒนา 1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสอนด้วยส่ือการสอน ร้อยละ 50 60 70 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หลักสูตร

ศักยภาพเพ่ือให้เป็น ดิจิทัล หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดวิชา สาขาวิชา/หมวดวิชา

ท่ียอมรับในวงการ 1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ ร้อยละ 25 25 26 รองคณบดีฝ่ายบริหาร บริหารงานบุคคล

วิชาชีพของตน และ ปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/หมวดวิชา

เป็นผู้สร้างแรงบันดาล หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดวิชา

ใจให้นักศึกษา 1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง ร้อยละ 25 30 30 รองคณบดีฝ่ายบริหาร บริหารงานบุคคล

ทางวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/หมวดวิชา

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดวิชา

1.2 ระบบและทรัพยากร 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ ร้อยละ 40 50 60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารสถานท่ีฯ

สนับสนุนการจัดการเรียน สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/หมวดวิชา

การสอนมีความเข้มแข็ง หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดวิชา

ทางวิชาการ 

(ประสิทธิภาพ)

1.3 หลักสูตรและการ 1.3.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวม คะแนน 3.20 3.20 3.20 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หลักสูตร

จัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย หัวหน้าสาขาวิชาท่ีมีหลักสูตร สาขาวิชาท่ีมีหลักสูตร 

ทันสมัย มีมาตรฐานระดับ 1.3.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ด้าน ร้อยละ 40 60 80 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เทคโนโลยีดิจิทัลฯ

ชาติและสากล (คุณภาพ) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สาขาวิชาท่ีมีหลักสูตร 

1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ 1.4.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล จ านวน 1 1 1 - เชิงวิชาการ

ใฝ่รู้ สู้งาน เชียวชาญ ระดับชาติและนานาชาติ รางวัล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หลักสูตร

ประกันคุณภาพ

(ประสิทธิผล) สาขาวิชาท่ีมีหลักสูตร 

- เชิงกิจกรรมนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรและกิจกรรม

นักศึกษา

ตัวช้ีวัด  3 ปี ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

kpi หลัก 5 ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ หน่วยนับ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ

ปี 62 ปี 63 ปี 64

2.1 เพ่ิมสมรรถนะอาจารย์ 2.1.1 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีได้รับ ร้อยละ 35 40 45 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ วิจัยและพัฒนำ

นักวิจัย เพ่ือสร้างศักยภาพ กำรตีพิมพ์ในระดับชำติ และระดับ หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ

ให้มีคุณภาพ และนักวิจัย

(การพัฒนาองค์กร) 2.1.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุน โครงกำร 1 2 2 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ วิจัยและพัฒนำ

จำกแหล่งภำยนอกมหำวิทยำลัย หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ
2.3 มีการวิจัยเพ่ือการจัดการ 2.3.1 ร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีน ำไปพัฒนำกำร ร้อยละ 15 20 25 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ วิจัยและพัฒนำ

ศึกษา ทางเทคโนโลยีและ จัดกำรเรียนกำรสอน หรือกำรบริกำร หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

การวิจัยเชิงพาณิชย์ วิชำกำรในระยะเวลำ 1 ปี 

(คุณภาพ) 2.3.2 จ ำนวนผลงำนวิจัยและพัฒนำท่ีสำมำรถ ผลงำน 1 2 2 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ วิจัยและพัฒนำ

จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ สิทธิบัตร หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

อนุสิทธิบัตร
2.3.3 ร้อยละของผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีถูกน ำ ร้อยละ 7 10 15 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ วิจัยและพัฒนำ

ไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงำนภำยนอกต่อ หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  3 ปี



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

kpi หลัก 6  ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  3 ปี หน่วยนับ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ

ปี 62 ปี 63 ปี 64

3.1 มีระบบเครือข่ายความ 3.1.1 จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร เครือข่ำย 2 3 3 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ บริกำรวิชำกำร

ร่วมมือและบูรณาการการ กับหน่วยงำนภำยนอกท้ังภำครัฐ ชุมชน หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ วิเทศสัมพันธ์

ท างานร่วมกับองค์กร เอกชน  ภำคอุตสำหกรรม สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

ภายนอก (การพัฒนาองค์กร)

3.1.2 ร้อยละของจ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำร ร้อยละ 80 80 80 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ บริกำรวิชำกำร

บริกำรวิชำกำรท่ีมีกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

ร่วมกับมหำวิทยำลัย 

3.3 การบริการวิชาการ 3.3.1 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีใช้ประโยชน์ โครงกำร 18 27 27 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ บริกำรวิชำกำร

สามารถตอบสนองความ ในกำรพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

ต้องการด้านเศรษฐกิจและ และสังคม

สังคมของประเทศ (คุณภาพ) หมำยเหตุ : เน่ืองจำกค่ำเป้ำหมำยท่ีต้ัง เป็นค่ำเป้ำหมำย

              รวมของท้ังมหำวิทยำลัย

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ 3.4.1 จ ำนวนโครงกำรบริกำรสังคม โครงกำร 2 2 2 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ บริกำรวิชำกำร,

ความรู้และการบริการวิชาการ หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

(ประสิทธิผล) รองคณบดีฝ่ำยบริหำร บริหำรทรัพย์สินฯ

3.4.2 จ ำนวนเงินรำยได้จำกบริกำรสังคม บำท 300,000 400,000 500,000 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ บริกำรวิชำกำร

หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร กำรเงิน, บัญชี,

บริหำรทรัพย์สินฯ

3.5 ได้รับการยอมรับจาก 3.5.1 ร้อยละของบุคลำกรท่ีน ำองค์ควำมรู้ไปเผยแพร่ ร้อยละ 20 25 30 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ บริกำรวิชำกำร

ประชาชนให้เป็นท่ีพ่ึงทาง และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ

(ประสิทธิผล)

ค่าเป้าหมาย





ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

kpi หลัก 3  ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  3 ปี หน่วยนับ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ

ปี 62 ปี 63 ปี 64

4.1 ระบบและกลไกการอนุรักษ์ 4.1.1 จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำรด้ำนท ำนุ โครงกำร 1 1 1 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาการท านุบ ารุงศาสนา บ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและ หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 

ตามบริบทท่ืเปล่ียนแปลงไปของ 4.1.2 จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ ผลงำน 2 4 4 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม

ประเทศ (คุณภาพ) พัฒนำกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหมวดวิชำ สำขำวิชำ/หมวดวิชำ

 วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ท่ีเผยแพร่

บนส่ือเทคโนโลยี

4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก 4.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 80 85 90 รองคณบดีฝ่ำยบริหำรฯ อำคำรสถำนท่ีฯ

รักษาส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืน Green University รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ

(ประสิทธิผล) หมำยเหตุ : เน่ืองจำกค่ำเป้ำหมำยท่ีต้ัง เป็นค่ำเป้ำหมำย หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

              รวมของท้ังมหำวิทยำลัย และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ สโมสรและกิจกรรมนักศึกษำ

ค่าเป้าหมาย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

kpi หลัก 4  ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  35 ปี หน่วยนับ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ

ปี 62 ปี 63 ปี 64

5.1 มีการพัฒนาระบบทุน 5.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 60 65 70  - สายวิชาการ

มนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หลักสูตร

อย่างมืออาชีพพร้อมกับการ หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดวิชา สาขาวิชา/หมวดวิชา

เปล่ียนแปลง และมีคุณภาพ  - สายสนับสนุน

ชีวิตท่ีดี (การพัฒนาองค์กร) รองคณบดีฝ่ายบริหาร บริหารงานบุคคล

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 5.2.1 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 72 75 80 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เทคโนโลยีดิจิทัลฯ

Digital University ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(การพัฒนาอง์กร) ตามแบบจ าลองการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน

หมายเหตุ : เน่ืองจากค่าเป้าหมายท่ีต้ัง เป็นค่าเป้าหมาย

              รวมของท้ังมหาวิทยาลัย

5.3 การบริหารจัดการมีความ 5.3.5 จ านวนองค์ความรู้ท่ีน ามาพัฒนาการ จ านวน 2 3 4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ KM

คล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขัน ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผล องค์ความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก เป็นรูปธรรม

การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

(ประสิทธิภาพ)

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน 5.4.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ จ านวนผู้เข้ารับ 500 1,000 2,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เทคโนโลยีดิจิทัลฯ

Digital Economy ตามการ ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรมท่ีเก่ียวข้องกับ บริการ (คน)

ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy

กลุ่มใหม่ของกระทรวง หมายเหตุ : เน่ืองจากค่าเป้าหมายท่ีต้ัง เป็นค่าเป้าหมาย

ศึกษาธิการ (คุณภาพ)               รวมของท้ังมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย


