
ตารางแสดงความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดการบริหาร 3 ปี กลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์   ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์   มาตรการด าเนินงาน 
1.1 คณาจารย์พัฒนา 
ศักยภาพ เพ่ือให้เป็น  
ที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา (การพัฒนา
องค์กร) 

1.1.1 ร้อยละของ 
อาจารย์ที่สอน
ด้วยสื่อการสอน
ดิจิทัล 

1.1.1.1 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีสู่การเป็น
อาจารย์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
1.1.1.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล  
ระหว่างอาจารย์  
1.1.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี 
สนับสนุนการเรียนการสอน 

- จัดท าลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
- พัฒนาอาจารย์ให้มีลักษณะเป็นอาจารย์ที่พึงประสงค์  
- จัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน  
  การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
- พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน Teaching Assistant: TA โดย 
  พัฒนาระบบรับสมัครและคัดเลือกผู้ช่วยสอน รวมทั้ง 
  ก าหนดภาระงานและค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน   
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา อาทิ E – learning,   
  Online Class room 

 1.1.2 ร้อยละของ 
อาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

1.1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิแก่อาจารย์ 
ประจ า   
1.1.2.2 พัฒนากระบวนการคัดเลือกอาจารย์ 
ประจ าที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกและมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่
ต้องการ   
1.1.2.3 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  
ให้แก่อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- จัดหาแหล่งข้อมูลด้านทุนการศึกษาให้แก่อาจารย์  
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
- สร้างระบบการคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ  
- สนับสนุนทรัพยากรให้อาจารย์มีความสะดวก  
  ในการพัฒนาตนเอง 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

1.1 คณาจารย์พัฒนา 
ศักยภาพ เพ่ือให้เป็น  
ที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา (การพัฒนา
องค์กร) 

1.1.3 ร้อยละของ 
อาจารย์ประจ า  
ทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.1.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   
1.1.3.2 พัฒนากระบวนการพิจารณาก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้โปร่งใส และรวดเร็ว   
1.1.3.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน  
การขอต าแหน่งทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ 

- จัดกิจกรรมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
- จัดท าระบบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่
คล่องตัว   
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.2 ระบบและทรัพยากร 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ)   

1.2.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา  
ที่มีต่อสภาวะ 
แวดล้อมในการ 
เรียนรู้ 

1.2.1.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด
ให้ครบทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
1.2.1.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน   
1.2.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย และเทคโนโลยี
ที่ทันสมยั 

- พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยห้องสมุด   
  และ E Library ส่วนเรียนรูด้้วยตนเอง ห้องประชุมย่อย   
  และส่วนสันทนาการ เป็นต้น  
- พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงามเอ้ือต่อการด ารงชีวิตที่ดี  
  และกระตุ้นให้อยากเรียนรู้  
- สร้างสถานที่ออกก าลังกายและจัดสถานที่เอ้ือต่อ  
  การจัดกิจกรรมต่างๆ 
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1.3 หลักสูตรและ 
การจัดการเรียน  
การสอนทันสมัย   
มีมาตรฐานระดับชาติ 
และสากล (คุณภาพ) 

1.3.1 ผลการ
ประเมินการ 
บริหารหลักสูตร
โดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 

1.3.1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
1.3.1.2 ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนานาชาติ   
1.3.1.3 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและ 
สอดคล้องกับความต้องการในประเทศและ
นานาชาติ   
1.3.1.4 พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งการเพิ่มข้ึน
ของอันดับมหาวิทยาลัย ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกโดยองค์กรระดับสากล 

- เพ่ิมและปรับปรุงหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา เพ่ือให้   
  นักศึกษาเรียนรู้จากการท างานจริง   
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมในการบูรณา 
   การระหว่างกระบวนวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ   
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร  
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ 
   เพ่ิมข้ึนด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  รายวิชาและบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กันอย่างเป็น 
  ระบบ   
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้าน STEM   
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์  
  การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก 

 1.3.3 ร้อยละของ 
นักศึกษาท่ีผ่าน
เกณฑ์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

1.3.3.1 พัฒนามาตรฐานทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม   
1.3.3.2 พัฒนาวิธีการสอนด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ   
1.3.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่นกัศึกษา 

- จัดท าเนื้อหารายวิชาด้านเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล   
- จัดกิจกรรมพัฒนาวิธีการสอนทางเทคโนโลยี   
- จัดท ามาตรฐานทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา 
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1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ   
ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยี มีคุณธรรม  
(ประสิทธิผล) 

1.4.3 จ านวน 
ผลงานของ 
นักศึกษาท่ีได้รับ 
รางวัลระดับชาติ 
และนานาชาติ 

1.4.3.1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งสู่การ 
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประกวด  
1.4.3.2 พัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน  
เป็นทีม 
1.4.3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดหรือ 
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 

- สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประกวด  
- จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมอบหมายการท างาน 
  ในรูปแบบทีมให้บรรลุเป้าหมาย  
- จัดหาข้อมูล/แหล่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
   และงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

2.1 เพ่ิมสมรรถนะ
อาจารย์ นักวิจัย เพื่อ 
สร้างศักยภาพงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ให้มี 
คุณภาพ (การพัฒนา 
องค์กร) 

2.1.1 ร้อยละของ 
จ านวนลงานวจิัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ ์
ในระดับชาติ และ 
ระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า และ
นักวิจัย 

2.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรูพ้ัฒนาอาจารย์
และนักวิจัยให้มคีวามรู้และเชี่ยวชาญด้านวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย   
2.1.1.2 พัฒนาความสามารถของอาจารย์และ
นักวิจัยในการเขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่   
2.1.1.3 พัฒนาระบบโค้ชและพี่เลีย้ง Coaching 
and Mentoring)  เพื่อฝึกและพฒันาบุคลากรให้
สามารถสรา้งผลงานวิจยัและตีพิมพ์เผยแพร่  
2.1.1.4 สนับสนุนการด าเนินการเผยแพรผ่ลงานวิจัย
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ   
2.1.1.5 สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ในการสร้าง
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาตคิุณภาพสูงที่มีการ
อ้างองิมาก 

- จัดกิจกรรมอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัย  
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิจัย 
  เพื่อตีพิมพ์  
- สร้างระบบโคช้และพี่เลีย้งเพื่อสร้างผลงานวิจัยและ    
  ตีพิมพ์เผยแพร่  
- สร้างระบบการประเมินที่ให้ประโยชน์ต่อนักวิจัย  
  ที่มีคุณภาพสูง  
- ให้รางวัลกับนักวิจัยทีต่ีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพสูง 

 2.1.2 จ านวน 
โครงการวิจัยที ่
ได้รับการสนับสนนุ
จากแหล่งทุน
ภายนอก 
มหาวิทยาลยั 

2.1.2.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  
2.1.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้
ในกระบวนการวิจยัเชิงพาณิชย์   
2.1.2.3 พัฒนาความสามารถของอาจารย์และ
นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ
รายงานวิจัย 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย  
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยดา้นการวิจัย  
  เชิงพาณชิย์  
- จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนข้อเสนอ  
  โครงการวิจัย 
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2.3 มีการวิจัยเพื่อการ
จัดการศึกษาทาง 
เทคโนโลยี และการวิจัย
เชิงพาณิชย์ (คุณภาพ) 

2.3.1 ร้อยละของ 
ผลงานวิจัยที่
น าไปพัฒนาการ
จัดการเรียน การ
สอน หรือการ 
บริการวิชาการใน 
ระยะเวลา 1 ปี 
ต่อจ านวน
โครงการวิจัย 
ทั้งหมด 

2.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

- วิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เอกชนและภาครัฐ  
  ต้องการ เพ่ือการน างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์   
  และพัฒนาประเทศ  
- บูรณางานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ    
  สังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที  
- พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Center of Excellence)  
- มีการน าองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ในการจัด   
  การศึกษา 

 2.3.2 จ านวน 
ผลงานวิจัยและ 
พัฒนาที่สามารถ
จดทะเบียน
ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 
สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร 

2.3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ 

- สร้างระบบการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
- ส่งเสริมกระบวนการการจัดท าโครงการวิจัยให้สามารถ  
  จดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือ 
   อนุสิทธิบัตร  
- จัดหาทรัพยากรและอ านวยความสะดวกในการจด 
   ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือ 
   อนุสิทธิบัตร 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการ
จัดการศึกษาทาง 
เทคโนโลยี และการวิจัย
เชิงพาณิชย์ (คุณภาพ) 

2.3.3 ร้อยละของ 
ผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรมที่ถูก 
น าไปใช้ประโยชน์ 
โดยหน่วยงาน 
ภายนอกต่อ        
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

2.3.3.1 พัฒนาหน่วยงานด้านการจัดหาและ
บริหารกองทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 

- จัดตั้งหน่วยงานด้านการจัดหาและบริหารกองทุน   
 - จัดระบบด้านการจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย  
- จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารกองทุน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริกสรวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

3.1 มีระบบเครือข่าย 
ความร่วมมือและบูรณา 
การการท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก   
(การพัฒนาองค์กร) 

3.1.1 จ านวน 
เครือข่ายด้านการ 
บริการวิชาการ
กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้ง
ภาครัฐ ชุมชน  
เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม 

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
  ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อน าผลการบริการวิชาการไป 
  ขยายผลในเชิงพาณิชย์  
- พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ     
   ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือเสริมสร้างการให้บริการ 
   วิชาการอย่างยั่งยืน 

 3.1.2 ร้อยละของ 
จ านวนเครือข่าย  
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ  
ที่มีการด าเนินงาน 
ต่อเนื่องร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย 

3.1.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการ  
ที่ร่วมโดยเครือข่ายความร่วมมือ 

- จัดกิจกรรมการบริการวิชาการที่ร่วมมือโดยเครือข่าย 
   ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริกสรวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

3.3 การบริการวิชาการ 
สามารถตอบสนองความ 
ต้องการด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ  
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวน
โครงการบริการ
วิชาการ ที่ใช้
ประโยชน์ในการ 
พัฒนาและสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจและ
สังคม 

3.3.1.1 สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการท่ี 
สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    
3.3.1.2 พัฒนาผลงานที่ได้จากการบริการ
วิชาการให้ก่อเกิดรายได้อย่างยั่งยืน      

- การบริการวิชาการแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก  
- บริการวิชาการท่ีสามารถแก้ปัญหาปัญหาเร่งด่วนของ 
   สังคม  
- จัดโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ 

3.4 พัฒนารายได้จาก 
องค์ความรู้และการ 
บริการวิชาการ   
(ประสิทธิผล) 

3.4.1 จ านวน 
โครงการบริการ
สังคม 

3.4.1.1 สนับสนุนการให้บริการแก่สังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- จัดโครงการบริการสังคมจากองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ 

 3.4.2 จ านวนเงิน 
รายได้จากบริการ 
สังคม 

3.4.2.1  สนับสนุนการน าองค์ความรู้หรือ
ทักษะที่โดดเด่นของบุคลากร/หน่วยงาน           
มาสร้างเป็นโครงการบริการสังคม  
3.4.2.2 พัฒนากิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร 
เพ่ือหารายได้จากการบริการสังคม 

- จัดโครงการบริการสังคมจากองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ   

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริกสรวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

3.5 ได้รับการยอมรับ 
จากประชาชนให้เป็นที่ 
พ่ึงทางเทคโนโลยีและ 
การพัฒนาอาชีพ  
(ประสิทธิผล) 

3.5.1 ร้อยละของ 
บุคลากรที่น าองค์ 
ความรู้ไปเผยแพร่ 
และบริการ
วิชาการแก่สังคม 

3.5.1.1 พัฒนาการสร้างโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมให้ตอบโจทย์ชุมชน   
3.5.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์  
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย 

- จัดโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ 
  ต้องการของชุมชน  
- ประชาสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคมของ 
   มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

4.1 ระบบและกลไก  
การอนุรักษ์พัฒนา  
การท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม    
และสิ่งแวดล้อมตาม 
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
ของประเทศ  (คุณภาพ) 

4.1.1 จ านวน
โครงการบูรณาการ
ด้านท านบุ ารุง
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
สังคม ชุมชน 
องค์กร 

4.1.1.1 มีระบบกลไกการสร้างความตระหนัก
และแรงจูงใจแก่นักศึกษา บุคลากรในการ
อนุรักษ์ พัฒนาและการท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
4.1.1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
ด าเนินโครงการบูรณาการด้านท านบุ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม ร่วมกับสังคม 
ชุมชน องค์กร  
4.1.1.3 สนับสนนุกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม  ที่ร่วมกับ
สังคม ชุมชน และองค์กร 

- สร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างเป็น 
  ระบบตามหลักศาสนา  
- พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม   
  กับชุมชน  
- สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม  
- จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย/สากล 

 4.1.2 จ านวนองค์ 
ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พัฒนาการ
ท านบุ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม 
และสิ่งแวดล้อม   
ที่เผยแพร่บนสื่อ 
เทคโนโลย ี

4.1.2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พฒันา ท านบุ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
4.1.2.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้าง
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พฒันาท านบุ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
4.1.2.3 สนับสนนุการด าเนินการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาท านบุ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม ในระดับชาติ
หรือระดับสากล 

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้าง    
  ฐานข้อมูล ด้านการอนุรักษ์ พฒันา ท านุบ ารุงศาสนา    
  ศิลปะ วฒันธรรมและสิ่งแวดลอ้ม  
- น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดท าฐานข้อมูล  
  ด้านการอนุรักษ์พฒันา ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ     
  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
- ให้ทรัพยากรสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน  
  การเผยแพร่การอนุรักษ์พัฒนา ท านุบ ารุงศาสนา     
  ศิลปะ วฒันธรรมและสิ่งแวดลอ้มในระดับชาติหรือ    
  ระดับสากล 



 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้าง 
จิตส านึกรักษา 
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
(ประสิทธิผล) 

4.2.1 ร้อยละ 
ความส าเร็จของ 
โครงการ Green  
University 

4.2.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึก 
รักษาสิ่งแวดล้อม   
4.2.1.2 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด การลดการใช้พลังงาน และการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย 

- จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรและนักศึกษา  
- ใช้มาตรการประหยัดพลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ   
  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

5.1 มีการพัฒนาระบบทนุ
มนุษย์ เพื่อให้บุคลากร
ท างานอย่างมืออาชีพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
(การพัฒนาองค์กร) 

5.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
แผนพัฒนาบุคลากร  
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร 

5.1.1.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร 
บุคคลโดยใช้เทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพ   
5.1.1.2 พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อ 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพแกบุ่คลากร   
5.1.1.3 ส่งเสริมให้พัฒนาบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรและส่งเสริม 
   ความก้าวหน้าในอาชีพ  
- สร้างระบบ การสรรหา คัดเลอืก ประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตาม 
   ประเมินผล  
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราส่วนบุคลากรสายวชิาการ 
   ต่อสายสนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอ้ือต่อ 
   การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูม่าตรฐานระดับชาติและ 
   สากล  
- สร้างขวัญก าลงัใจในการปฏบิตัิงานและสรา้งจิตส านึก 
  ต่อมหาวิทยาลัยของบุคลากร  
- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสารถด้าน 
  ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ 

5.2 ปฏิรูป 
มหาวิทยาลยัเป็น  
Digital University  
(การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ร้อยละ 
ความส าเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและ 

5.2.1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ  
5.2.1.2 เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารแก่บคุลากร   
5.2.1.3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัลที่มปีระสิทธิภาพ  

- มีระบบการจัดการเรียนการสอนดิจิทัลที่มปีระสิทธิภาพ  
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   และการสื่อสารแก่นักศึกษาและบุคลากร  
- มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นดิจิทัลที่มปีระสิทธิภาพ  
- มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงงานวิจัย ทรัพยากร และ 
  องค์ความรู้    

 



ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด 3 ป ี กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 

 การสื่อสารตาม
แบบจ าลอง  
การขับเคลื่อน 
มหาวิทยาลยัสู่  
การเป็นมหาวิทยาลัย 
ดิจิทัล 6 ด้าน 

5.2.1.4 พัฒนาระบบนิเวศดิจทิลัส าหรับงานวจิัย 
สร้างคลังทรัพยากร และสร้างองค์ความรู้ดิจิทัล 
5.2.1.5 ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
เทคโนโลยดีิจิทัล  
5.2.1.6 พัฒนาระบบเว็บไซต์ทีส่ามารถ  
ประชาสัมพนัธ์ แจ้งข่าวสารและให้บริการได้ 
อย่างครบถ้วน 

- จัดหาทรัพยากรและอ านวยความสะดวกในการ 
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล  
- มีเว็บไซต์แจ้งข่าวสารและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

5.3 การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวเอ้ือต่อการ
แข่งขันอย่างม ี
ประสิทธิภาพตามหลักการ
มีส่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล  
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.5 จ านวนองค์ 
ความรู้ที่น ามา 
พัฒนาการปฏิบตัิงาน
จริงของหน่วยงาน 
อย่างเห็นผลเปน็ 
รูปธรรม 

5.3.5.1 พัฒนาการจัดการความรู้ในลักษณะคลัง
ความรู้ที่เป็นหมวดหมู่และงา่ยตอ่การสืบค้น   
5.3.5.2 สนับสนนุการด าเนินการน าองค์ความรู้
มาพัฒนา การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

- จัดให้มีฐานข้อมูลคลังความรู้ทีง่่ายต่อการสืบคน้  
- มีระบบทรัพยากรและอ านวยความสะดวกต่อการน า 
  องค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบตัิงาน 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็น 
ผู้น าดา้น Digital  
Economy (คุณภาพ) 

5.4.1 จ านวนผู้เข้ารับ
บริการสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ระบบเปิด 
และผู้เข้าร่วมอบรม  
ที่เก่ียวข้องกับการ 
พัฒนาทักษะดา้น  
Digital Economy 

5.4.1.1  สนับสนนุงานตามพันธกิจที่สอดคล้อง
กับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล   
5.4.1.2  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
แหล่งบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด 
ด้าน Digital Economy  แก่บคุลากร/นักศึกษา/
บุคคลภายนอก 

- มีการบูรณาการการปฏบิัติงานตามพนัธกิจของ 
  มหาวิทยาลยัให้น าไปสู่ Digital Economy  
- มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งบรกิารด้าน  Digital  
  Economy ของมหาวิทยาลัย 



 


