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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 เป็นการจัดท าแผนระยะ 5 ปี โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งให้
ความส าคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นและด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) สัมพันธ์กับระบบงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศซึ่งผ่าน
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีการพัฒนาด้าน
จิตวิญญาณ การคิดวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการดังแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน และครอบคลุม 6 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนของประเทศและสังคมโลก ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์
เป็นระบบตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีองค์ความรู้สูง ทักษะสูงทั้งในด้านวิชาชีพและ
การด ารงชีวิต มีจิตใจเย็นเป็นมนุษย์ตัวอย่างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เพ่ือความสงบ ร่มเย็น เป็น
สันติ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นพันธกิจหลักด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) 
2. ความโปร่งใส (Transparency) 
3. ความรับผิดชอบ (Accountability) 
4. ระบบคุณธรรม (Merit System) 
5. ปกครองด้วยกฎหมาย (Rule of Law) 
6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 
 
ดังนั้น การน า Balanced Scorecard (BSC) มาใช้บริหารองค์กรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภาพ 

จึงสอดคล้องตามแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่งที่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้มี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สัมพันธ์กับบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งเป็นหน่วยงานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
และหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันสห
วิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ สถาบันภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงาน
เหล่านี้ได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ บริหารองค์ความรู้และบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ น าไปสู่
การพัฒนาทรัพยากร พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาวิชาชีพเฉพาะ
ทางให้มีความรู้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SMEs) การขายสินค้าออนไลน์ (Digital 
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organization) และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง ให้ก้าวหน้ามากขึ้น เพ่ือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ของประเทศและสากลได้อย่างยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงบประมาณของประเทศ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ อาทิ ระบบงบประมาณเชิงบูรณาการ  (Agenda) พ้ืนที่ 
(Area) พ้ืนฐาน (Function) งบพ้ืนฐานจึงมีเพียงงบบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นไม่มาก งบลงทุนโดยเฉพาะ
สิ่งก่อสร้างต้องมีการจัดการที่ดี มีการผลิตผลงานที่มีความคุ้มค่าอย่างชัดเจน จึงมีโอกาสได้รับการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพราะสถานการณ์ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต้องอาศัย
ทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะสูง มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการสร้าง
สังคมแห่งสันติ มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการสร้างสังคมผู้ประกอบการ มีระบบ
การสร้างอาชีพตั้งแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัย จบการศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก
หรือขนาดกลาง (SMEs) เช่น การขายสินค้าออนไลน์ (Digital organization) เป็นต้น 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงบประมาณส่งผลกระทบต่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายของประเทศผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น
การใช้จ่ายงบประมาณจึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบใหม่ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น  จึงมีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการบนพื้นฐานที่มีอยู่เดิม และมุ่ง
สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ซึ่งเป็น
เป้าหมายส าคัญส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
ฉบับแรกของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แรก ที่มีการบริหารจัดการสัมพันธ์กับระบบงบประมาณ
ของประเทศและการบริหารราชการแผ่นดิน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน าที่ประสบผลส าเร็จด้วย
การมีแผนพัฒนาสอดคล้องกับการบริหารและพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี 
ราชมงคล ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12) จึงน าหลักการบริหารจัดการทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality Management : TQM) ด้วย
เครื่องมือครอบคลุม มิติพัฒนาองค์กร มิติการสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการท างานภายใน
องค์กร มิติการบริการให้ได้รับความพึงพอใจของผู้มารับบริการหรือมิติลูกค้า และมิติการบริหารด้าน
การเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ด้วย Balance scorecard (BSC) ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นหัวใจในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จตาม
แผน ทุกคนในองค์กรเห็นความส าคัญในการด าเนินการจัดท าดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยมีหลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

1. วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เก่ียวข้องส าหรับการวัดและประเมินผล 
2. วิธีการวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้วยดัชนีชี้วัดความส า เร็จ (Key 

performance Indicator) โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าและตรงตามที่สังคมต้องการมากขึ้น 
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3. พัฒนาระบบและวิธีการรายงานผลตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ และผลงานแห่ง ความท้า
ทายต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

4. การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ประสบผลส าเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรพัฒนาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 

ที่ส าคัญคือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงจากนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การถ่ายทอด ถึงผู้
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุพันธกิจและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่มี
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และดัชนีชี้วัด รวมถึงเทคนิคการท างานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
สร้างนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร ประโยชน์ต่อประเทศและต่อการพัฒนาเพ่ือ
สันติภาพของโลก 
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ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 ฉบับนี้ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรม สามารถบรรลุแผนปฏิบัติราชการและส าเร็จค่าเป้าหมายส าคัญ สัมพันธ์กับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ปี ตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานจะมีระบบมากขึ้น ทั้งรูปแบบการพัฒนาการท างานและ
ระยะเวลาในการประเมินผลเพ่ือส่งเสริมบุคลากรทั่วทั้งองค์กร การรายงานผลสัมฤทธิ์ในรอบเวลา
ปฏิบัติราชการในการปฏิบัติราชการที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลา
ที่ต่างกัน อาทิ รอบการท างานระยะ 1 เดือน รายไตรมาส (3 เดือน) ราย 1 ภาคเรียน ราย 6 เดือน 
ราย 9 เดือน ราย 1 ปีการศึกษา และรายงานเมื่อครบรอบงบประมาณประจ าปี เป็นต้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ฉบับนี้ มีเป้าหมายเพ่ือให้การบริหาร
จัดการด้วยระบบ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า พิจารณาจากแผนที่มีความชัดเจนมาสู่การจัดท า
งบประมาณที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด เพ่ือประสบผลส าเร็จขั้นพ้ืนฐาน คือ ค่า
เป้าหมายแต่ละดัชนีชี้วัด เป็นล าดับต่อไปที่กระบวนการติดตามและการประเมินผลการท างานอย่าง
เป็นระบบ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นทุกคนมีส่วนร่วม ดังนั้น การ
ก ากับติดตาม การประเมินผลและการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น า ไปสู่การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ส าหรับการสร้าง
ผลงานดีให้มีชื่อเสียง ส่งเสริมให้กับหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ทุกหน่วยงานมีผู้มารับบริการมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด้านงบประมาณที่ได้รับอย่างเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์เกิดจากการวิเคราะห์ประชากร ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมถึงการพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 และ
เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวโน้มการเปลี่ยนของทาง
เศรษฐกิจและสังคมโลก นโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย จ านวน 24 
ตัวชี้วัด และได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการบรลุผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 
2560-2564 ที่ร้อยละ 80 80 80 90 และ 90 ในแต่ละปี ตามล าดับ โดยคณะวิศววกรรมศาสตร์ได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้น าเสนอประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานกากล 
ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลังธรร
มาภิบาลอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4 ตัวชี้วัด 

 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปกีารศึกษา 2560-2564  

 2 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผลของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 นับจากนี้ จะจัดท าขึ้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีการระดมความคิดเห็น (Brain 
storming) และการวินิจฉัย (Diagnose) ซึ่งครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) เมื่อประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2560 และมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 
ปี (พ.ศ. 2560-2574) เมื่อประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  
แล้วนั้น เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ และพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ให้เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการผลิตก าลังคน ที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 

ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ตามพันธกิจและให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายสูงสุดในระยะ 5 ปีแรก ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามความสนใจและถนัด 
เสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มีนักเรียนที่มีศักยภาพสูง และมีผลการเรียนดีมาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ิม
มากขึ้น หานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมระหว่าง
การศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท างานได้ทันที 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ไปสู่
ระดับชาติและนานาชาติ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยมี
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เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น มีการวิจัยแบบบูรณาการและการท างานเป็นทีม 
มีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยที่น าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น ต่อยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ด้านเทคโนโลยี ผลิตหนังสือ ต ารา ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 

มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอกพัฒนา และ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการที่ เอ้ือต่อการแข่งขัน และมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ มีการเผยแพร่
งานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม ของ
ประเทศ มหาวิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้าน
การบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agenda และ Area ตามแผนงบประมาณของภาครัฐ ไปสู่การสร้าง
อุทยานเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดไปสู่สังคมที่สมบูรณ์แบบมากข้ึน สามารถบริการวิชาการ
เพ่ือการแก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเป็นโครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่
การสร้างรายได้ ซึ่งสนับสนุนให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล และส าคัญที่สุดคือ 
ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

มีกลไก การอนุรักษ์และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
ของประเทศ สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีการจัด
กิจกรรมชุมชนมากขึ้น มีการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3R 
(Reduce Reuse Recycle) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมี
คุณภำพ 

มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์  เพ่ือให้บุคลากรท า งานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรม
องค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University ภายใต้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล สามารถพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
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เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ระยะ 15 ปี สู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 ดังกล่าว 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตเป็น
นักปฏิบัติที่มีคุณภาพคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึง
ของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี
เป้าหมายที่จะด าเนินการ ได้แก่ 

- การบริหารจัดการตามพันธกิจให้เป็น Digital University เพ่ือปฏิรูปมหาวิทยาลัย ให้เป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลสามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สารสนเทศ ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือสร้างความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

- การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาเครือข่ายโดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและ
นานาชาติ เพ่ือให้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และน าไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ร่วมกัน การด าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ เกิดระบบงบประมาณที่หลากหลาย 
นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือบริหารการศึกษาให้มีศักยภาพ 
และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยจะด าเนินตามแผนที่ยุทธศาสตร์ Balanced Scorecard 
(BSC) ทั้งมีวัตถุประสงค์ในมิติประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร และมีการวัด
วัตถุประสงค์ ด้วยดัชนีชี้วัดผลงาน และการตั้งค่าเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารจัดการข้อมูลใน
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยผลที่ได้เป็นดัชนีชี้วัดส าหรับผู้บริหารระดับสูง หรือในการบริหารงาน
ของรองอธิการบดี จ านวน 24 ดัชนีชี้วัด คณบดี ผู้อ านวยการ (สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์) จ านวน 37 
ดัชนีชี้วัด เพ่ือยกระดับความสามารถของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้สามารถพัฒนาและด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
 
1.2 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนฯ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 ได้ถูกจัดท าขึ้น โดยมีคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจ าปี 2560-2564 มีการพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งเป็นการจัดท าแผนแบบ Top-Down และ Bottom-
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Up บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ ทั้งนี้กระบวนการจัดท าแผนดังกล่าว มี
ขั้นตอนต่างๆ ที่ส าคัญ สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระดมความคิดเห็น 

จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

แต่งตั้งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจ าปี 2560-2564 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะ 15 ปี (2560 – 2574) 

แก้ไข เสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

ไม่ผ่าน 

ต่อ 

ผ่าน 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผล 

2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี แรก 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างองค์ความรู้เป็นระบบมากขึ้น มี
แผนการปฏิบัติงานชัดเจนเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายในด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจ 
ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ 

4) การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ระยะ 15 ปี 

5) เน้นการพัฒนาทางวิชาการและบริหารจัดการเพ่ือบรรลุ เป้าหมายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

6) มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการพัฒนาผลงานของมหาวิทยาลัย และระบบ
บริหารจัดการงบประมาณที่เข้มแข็ง 
 

น าแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจ าปี 2560-2564 
สู่การปฏิบัติ 

ต่อ 

เสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

แก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



 

ส่วนที่ 2 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
2.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทย 

จ านวนประชากรของโลก ณ พ.ศ. 2560 คือ 7.63 พันล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์จ านวนประชากรโลกในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะมี
ประชากรจ านวน 9.7 พันล้านคน ถึงแม้ว่าจ านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่อัตราการเติบโต
ของประชากรโลก (World growth rate) กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเมือง ส่งผลให้โครงสร้างประชากรโลกเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในส่วนของประเทศไทย ก็มีแนวโน้มเข้าสังคมผู้สูงอายุ อัตราการเพ่ิมของจ านวน
ประชากรไทยลดลง สืบเนื่องมาจากการวางแผนครอบครัว ซึ่งพบว่าปัจจุบันประชากรไทยมีอัตรา
เจริญพันธุ์โดยรวม ลดลงต่ ากว่าระดับทดแทนถึงประมาณ 1.8 คน อีกทั้งประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  โดยการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ. 2560 คือ 
65,931,550 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์จ านวนประชากรไทยในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) 
จะลดลงเหลือเพียง 62.452 ล้านคน เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน
ประชากรไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 74 ปี ณ พ.ศ. 2559 และจะมีอายุยืนยาวขึ้นเป็น 83 ปี ณ พ.ศ. 2593 
ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 17.54 เหลือ ร้อยละ 13.57 และวัยแรงงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.13 เป็นร้อยละ 30.18 ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานท าให้อาจจะขาดแคลนแรงงาน จึงต้องมีการพัฒนาแรงงานให้มีผลิต
ภาพสูงขึ้นเพ่ือทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป นอกจากนี้สังคมผู้สูงอายุยังเพ่ิมภาระด้านงบประมาณ
จากภาครัฐในการบริการสุขภาพแก่ประชากรอีกด้วย กระแสของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรมท าให้เกิดรูปแบบการด าเนินชีวิตการ
ท างานและความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา 

ด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงโลกก าลังก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industries 4.0) 
เทคโนโลยีส าคัญที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เช่น 3D Printing หุ่นยนต์ท างานร่วมกับ
มนุษย์ ท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การปฏิวัติดิจิทัล (Digital 
Revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (internet of things) และส่งผลให้รูปแบบ
การด าเนินชีวิต การท างานและความสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้ประเทศไทยจ า เป็นต้อง
ปฏิวัติ อุตสาหกรรมในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยน าระบบอุตสาหกรรมที่เป็นออโตเมชั่น (Automation) มาใช้ใน
ขั้นตอนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการน าระบบออโตเมชั่นมาใช้งาน แต่เป็นเพียงการ
น ามาใช้เฉพาะส่วนและที่ผ่านมาไม่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง 

นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทางด้านการ
สื่อสาร ระบบข้อมูลสังคมโซเชียลมีเดีย การซื้อขายสินค้าออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอัตราการเติบโตและความหลากหลายของข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีด้าน Cloud Computing เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี  การตลาดโลกที่มีผลกระทบต่อวงการ
อุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Tradition IT) ด้าน IT Infrastructure มีแนวโน้มลดลงและตลาด Public Cloud จะมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งนี้  ภาคเอกชนในประเทศไทยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ เป็น 
Software as a Services (SaaS) มากขึ้น แม้แต่หน่วยงานภาคการเงินการธนาคารหลายแห่งมีการ
ใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ได้แก่ Salesforce, Google Apps และ Microsoft Office 365 

ด้านเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่ า มีความผันผวน และศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจ
ย้ายด้านทวีปเอเชีย บทบาทของประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 
การแข่งขันในตลาดการค้าโลกเป็นรูปแบบการค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่ การค้าเสรีมีการ
เคลื่อนย้ายเสรีของทรัพยากร แรงงาน เงินทุน ข่าวสาร เทคโนโลยี สินค้า โดยมีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการต้องปรับตัวให้ทัน 
นอกจากนี้อุปสงค์ในประเทศน้อยกว่าขีดความสามารถในการผลิตท าให้พ่ึงการส่งออก ในขณะที่ผลิต
ภาพปัจจัยการผลิต (TFP) ขยายตัวน่าพอใจแต่ยังต้องใช้เวลา และก าลังแรงงานเริ่มลดลงในขณะที่
การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานไม่สามารถสนองความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ ปัจจุบัน
ธนาคารโลกจัดกลุ่มประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-สูง จึงควรเพ่ิมมูลค่าของ
ธุรกิจภาคบริการ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ และการกระจายการถือครอง
ทรัพย์สินสูงขึ้น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทันสมัยใช้งานได้ตามความจ า เป็น ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งครอบคลุมและยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งการก้าวข้ามกับดัก
รายได้ปานกลาง สามารถท าได้ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วและอุตสาหกรรม
กระแสใหม่ (New s-curve) รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจใน
ประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตร 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and Nature) ภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศที่
ผันผวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป
ไม่สามารถท านายการเกิดภัยพิบัติล่วงหน้าได้ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น เนื่องจากน าทรัพยากรไปใช้ในปริมาณมากและรวดเร็วของความเจริญทาง
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ฟ้ืนตัวช้า ปริมาณการผลิตน้ ามันลดลงและ
ราคาแพงขึ้น จึงมีการผลิตพืชพลังงานทดแทน นอกจากนี้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์การใช้พ้ืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นขึ้น สิ่งเหล่านี้ท า ให้มีความต้องการใช้
พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมเขียวเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ จ านวนประชากร
เพ่ิมขึ้น ขนาดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้น ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศเสื่อม
โทรมรุนแรงขึ้น ได้แก่  ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี  ท า ให้ เกิดปัญหาซากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และมีการก าจัดหรือการรีไซเคิลด้วยวิธีการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้สารพิษ
รั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเกิดสะสมสารพิษและตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงส่วนขยะอุตสาหกรรมมีปริมาณเพ่ิมเช่นกัน เนื่องจากมีสถานที่ก า จัดกาก
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อุตสาหกรรมที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งขยะมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเกิดจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
ซึ่งยังไม่สามารถก าจัดอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด นอกจากนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้มากขึ้น และมีการปลูก
พืชเศรษฐกิจในเขตอนุรักษ์ ท าให้ปัญหาหมอกควันไฟป่ามีความรุนแรงสถานการณ์น้ าและภัยแล้งซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ขาดป่าไม้ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นและเกิดบ่อยครั้ง ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ในพ้ืนที่
ภาคเหนือของไทย 

การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายซึ่งมีสมาชิกเข้า
ร่วมและการก่อเหตุรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นการก่อเหตุที่มีผู้ก่อการจ านวนน้อยคนและ
บางครั้ง มีผู้ก่อการร้ายเพียงคนเดียวท าให้การป้องกันท าได้ยาก และปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของ ผู้ลี้
ภัยจากประเทศที่เกิดสงครามและการก่อการร้ายโดยเฉพาะในยุโรปและแถบตะวนั ออกที่ก าลังแผ่
ขยาย นอกจากนี้  ยั งมีแนวโน้มเกิดอาชญากรรมไซเบอร์ เพ่ิมขึ้น ซ่ึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมไซเบอร์ยังคงต้องค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้ประเทศต่างๆ 
ยังยึดหลักบริหารจัดการที่ดี ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนมีความเข้มข้นมากขึ้น 

รวมถึงประเทศไทย ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินท าให้จ าเป็นต้องปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้การเมือง
ไทย ยังมีความไม่แน่นอนผันผวน นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ ง นอกจากนี้การก่อการร้าย ที่
เกิดขึ้นในภาคใต้ อาจจะลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืนของประเทศส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและ
อาจมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายออกมาบังคับใช้อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
2.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย 

2.2.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่

พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย มานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ใน
การน าวิชาการต่างๆ ที่สัมพันธ์กันและครอบคลุมมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในสังคมโดยเฉพาะคนในชาติ ประชาชน 
สถาบันครอบครัว ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้น าชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งภายในของแต่
ละส่วนในสังคมให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความรู้ อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการน าการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี แตกต่างจากการด าเนินการเพ่ือการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่มีบริบทเพ่ือเพ่ิม
รายได้ขององค์กร บทบาทในการแข่งขันจึงไม่เหมือนกันระบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการพัฒนา
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ความมั่นคงอย่างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชีวิตจึงจะมีความปลอดภัยทั้งทางกาย
และทางจิตวิญญาณ วิถีชีวิตจึงต่างกันระหว่างการแข่งขันเชิงธุรกิจและวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
“ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีของปัจจัยต่างๆ ส าหรับการท างานแต่ละประเภท 

แต่ละเวลาที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและ การ
บริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

“ความมีเหตุผล” หมายถึง ปัจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า จะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

“ภูมิคุ้มกัน” หมายถึง รากแก้วด้านระเบียบวินัย เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 
“ความรู้” ประกอบด้วย ความรู้ขั้นสูง จินตามยปัญญา หรือภาวะนามยปัญญา ไม่ใช่แค่จ าได้

ท่องได้ (สุตตมยปัญญา) ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะ
น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน การ
ปฏิบัติ 

“คุณธรรม” ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
 2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

การก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ในระยะยาวพร้อมกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน 
ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจะช่วย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยทุกภาคส่วน น าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรง
ของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ในอนาคต 

► สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ STEM: Science, Technology, 
Engineering, Mathematics เป็ น พ้ื น ฐ าน ใน ก า ร ส ร้ า งผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น เท ค โน โล ยี 
(Technoprenuer) ที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนตามกรอบการพัฒนาในระยะ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นอกจากนี้ ในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ และ
นโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์อื่นฯ ที่เก่ียวข้อง 
 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
เมื่อพิจารณาจากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท า ให้การน า

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือการพัฒนาประเทศ ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามหลัก
ความสมดุลและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ จึงพบว่า 
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการอย่างไร ในเป้าหมายการพัฒนา 6 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ นั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตอย่างไร 

ประเด็นที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง มหาวิทยาลัยต้องพัฒนา
ทักษะวิชาชีพตามท่ีสังคมหรือผู้ประกอบการต้องการอย่างไร 

ประเด็นที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ พ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้
ความสามารถด้านวิชาชีพเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพสร้างระบบเศรษฐกิจทั้งของตน
และส่วนรวมต่อไป 

ประเด็นที่ 4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  การพัฒนาเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือ
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างไร 

ประเด็นที่ 5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา ในการพัฒนามนุษย์ด้านจิตวิญญาณให้มีทั้งศาสตร์และศิลปะในการครองชีวิต มี
ความรัก สามัคคี เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาโดยตรง ในการพัฒนาแต่ละช่างวัย 

ประเด็นที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ในส่วนนี้นั้น ศีลธรรม การมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิ
และเข้าใจหน้าที่ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแต่แรกเกิดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ตามแนวทางท่ีส าคัญประกอบด้วย 

1) การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
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2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มี
การพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

3) มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4) องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต เป็นบทบาทโดยรวมที่มหาวิทยาลัย
ควรด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานในภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน 

5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา สังคม และ
ชุมชน 

6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7) พัฒนาสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึง 

 
2.2.4 นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบด้วย 

1) การแปลงกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรน้อมน ามาเพ่ือพิจารณาส าหรับการพัฒนา
หลักสูตร 

2) การปฏิรูปการศึกษา ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เป็น
ผู้น าในการด าเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรมี ระบบการสอนเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝังจิตสาธารณะ อย่างเป็รูปธรรม 

4) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ควรเปิดรับผู้ด้อยโอกาสมาพัฒนา 
5) การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
6) การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา มทร.พระนคร สามารถพัฒนาหลักสูตรเพ่ือต่อยอด

อาชีวศึกษาด้านวิชาชีพเนื่องจากมีพ้ืนฐานด้านวิชาชีพที่เก่ียวข้องกัน 
7) การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
8) การผลิตนักศึกษาตามความถนัด 
9) การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการเป็นผู้บริการวิชาการให้กับอาชีวศึกษาเพ่ือวางแนวทาง
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง และเป็นพ่ีเลี้ยงวิทยาลัยอาชีวศึกษาในระยะยาว 

10) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
11) การลดภาระงาน/กิจกรรมที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
12) การน า ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
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2.2.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2555-2564) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 
2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการ
ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนา
ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” 
ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใน
การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาของนโยบาย
และแผนฯ 5 ประการ ได้แก่ 

1) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคม
คุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน 

2) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้
มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 

3) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4) พัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ 

5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 - 2564) ประกอบด้วย (1) การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมใน
ภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (4) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมและ (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือ ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

2.2.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาบนพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการ
น าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และ
มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน” 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์การวิจัย ได้แก่ 
1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วน

ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
3) ส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 
4) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบ

นิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 
5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศ 
6) เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 

 
2.2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21” โดย มี
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนการศึกษาชาติมุ่งหมายให้เกิดผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
การอ่าน (Reading) 
การเขียน (Writing) 
การคิดเลข (Arithmetic) 
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
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ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) 

ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) 

ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
การพัฒนาการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ หมายถึง การพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถสร้าง

นวัตกรรมด้านสังคม การบริหารจัดการ เศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 
 

2.2.8 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ 

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ดังนี้ 
1) การส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา เป็นองค์กรหลักด้านอุดมศึกษา เสนอนโยบายและ

แผนการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และก าหนดทิศทางการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
กับอุดมศึกษาต่างประเทศ 

2) การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน วางแผนและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนในวัยท างาน โดยมีฐานข้อมูลการผลิตบัณฑิตรายสาขาวิชา 

3) การส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ และเพ่ิมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการศึกษาและการวิจัย 
 

2.2.9 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยี
ดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จใน
การพัฒนาประเทศ ตามที่ก าหนด คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” เพ่ือให้ประเทศไทยที่
สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูล ทุนมนุษย์ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการของประชาชน ในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็น
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดย
ผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาเชิงธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
ส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างกลุ่ม
เกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถเข้าถึงและน า ไปใช้
ประโยชน์ได้โดยสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ให้เกิดบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ ท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กร
เดียว เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้
ความสามารถ เชี่ยวชาญมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ความส าคัญกับชุดกฎหมาย 
กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ และมี
มาตรฐานด้านข้อมูลเป็นสากล คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม ท าให้
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ 
 
2.3 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาด้าน
วิชาชีพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2501 ในนามโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ และได้ยกฐานะ
เป็นวิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา ต่อมาได้โอนสังกัดเป็นวิทยาลัย เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา ซึ่งภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามใหม่เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 จึงใช้นามว่า
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 

ต่อจากนั้นในปี 2548 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็น 9 
มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี
ดังกล่าวและพัฒนามาโดยล าดับ ทั้งในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ใน
การศึกษา และการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วยการเน้นบริหารจัดการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็น
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จึงท าให้นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะหนึ่งที่จัด
จัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
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รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
ร.อ.ต. ดร.พลกฤษณ์ จริยตนัตเิวทย์ 

รองคณบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา 
นายสุทธพิงษ์ จ ารญูรตัน ์

หัวหน้างานวิชาการ และวิจัย 
นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม 

หัวหน้างานกิจการนกัศกึษา 
นางสาวทิพรดา มุ่งด ี

- วิจัยและพัฒนา  
- บริการวิชาการแก่สังคม  
- หลักสูตร  
- ทะเบียน  
- วิเทศสัมพันธ์  
- เทคโนโลยีทางการศึกษา  
- สหกิจศึกษา  
- การจัดการความรู้ (KM) 

คณบดี 
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 

 

รองคณบดฝี่ายวางแผน 
นายกร พวงนาค 

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา  
นางนงนภัส ทองวิจิตร ์

- แผนยุทธศาสตร์  
- แผนงานและงบประมาณ  
- ติดตามและประเมินผล  
- บริหารความเสี่ยง  
- บริหารโครงการและฝึกอบรม  
- ประกันคุณภาพการศึกษา 
- อาคาร/สถานที่ 

ผู้ช่วยคณบดี  
ผศ.กลุยศ สุวันทโรจน ์

หัวหน้าส านักงานคณบด ี
นางภัครัตน์ เชือ้นเคนทร ์

รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พนัธนุะ 

- วิชาทหาร  
- พัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม  
- ศิลปวัฒนธรรม  
- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
- แนะแนว  
- สวัสดิการและสุขภาพพลานามัย  
- กิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา  
- กีฬา  
- ศิษย์เก่าและชุมชน  
 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
นางสาวปริยะดา ตระกูลอ่ า 

- สารบรรณ  
- บุคลากร  
- ประชาสัมพันธ์  
- เอกสารการพิมพ ์ 
- การเงิน  
- การบัญชี  
- พัสดุ  
- ยานพาหนะ 

ผู้ช่วยคณบดี  
นายธวัชชัย ชาติช านาญ 

ผู้ช่วยคณบดี  
ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว 

ผู้ช่วยคณบดี  
นายอรรถพล ช่วยค้ าชู 

เพ่ือผลิตวิศวกรมืออาชีพในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ทั้งนี้เพ่ือสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

 
แผนภูมิโครงสร้าง 
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หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
ดร.ศุภชัย หลักค า 

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์ 

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ผศ.สิทธิศักด์ิ วรดิษฐ์ 

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
นายนพกฤศณ์  ด าน้อย 

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ดร.วัชร ส่งเสรมิ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ผศ.จักรพันธ์  แสงสุวรรณ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตเครื่องมือฯ 

นายประสิทธิ์ แพงเพชร 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
การบ ารุงรักษา 

นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์ 
 

หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฯ 
นายอาวุธ ฉายศิริ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืน 

(นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมยั รักษาการแทน) 

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ 

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 

รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พนัธนุะ 

คณบดี 
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 

 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
ร.อ.ต. ดร.พลกฤษณ์ จริยตนัตเิวทย์ 

รองคณบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา 
นายสุทธพิงษ์ จ ารญูรตัน ์

รองคณบดฝี่ายวางแผน 
นายกร พวงนาค 

ผู้ช่วยคณบดี  
ผศ.กลุยศ สุวันทโรจน ์ผู้ช่วยคณบดี  

นายธวัชชัย ชาติช านาญ 
ผู้ช่วยคณบดี  

ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว 

ผู้ช่วยคณบดี  
นายอรรถพล ช่วยค้ าชู 

แผนภูมิการบริหารงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3.1 หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท ดังนี้ 
 1 .สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน จัดการเรียนการสอน ระดับ 
ปริญญาโท 
   - หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และ
ระดับ ปวช. 
   - หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
   - หลักสูตรสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง-ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวช. 
   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
   - หลักสูตรสาขาวิชาช่างยนต์-ช่างยนต์ 
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 
   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 
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   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี  
   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวช. 
   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 
   - หลักสูตรสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จดัการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 
   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี 
   - หลักสูตร อส.บ. (เทคโนโลยแีม่พิมพ์เครื่องประดับ) 
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี 
   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมการบ ารุงรักษา) 
 11. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี 
และ ระดับ ปวช. 
   - หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 
   - หลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างกลโรงงาน 
      
 2.3.2 คณาจารย์/บุคลากร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 182.5 คน 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสายงาน 

 สายวิชาการ       สายสนับสนุน 
ข้าราชการ  จ านวน    94 คน ข้าราชการ  จ านวน   1 คน 
พนง.ม.   จ านวน   26.5 คน พนง.ม.   จ านวน   11 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน    1 คน พนักงานราชการ  จ านวน    4 คน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   จ านวน     2      คน ลูกจ้างประจ า  จ านวน   12 คน
      ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน   31 คน
      
 รวม  จ านวน   123.5 คน  รวม  จ านวน   59 คน 
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จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิ 

                 ปริญญาเอก        ปริญญาโท        ปริญญาตรี    ต่ ากว่าปริญญา
ตรี  
ข้าราชการ   17          69   คน  11 คน  - 
พนักงานมหาวิทยาลัย    4          24.5 คน             9 คน  - 
พนักงานราชการ     1    คน    3 คน  -   
ลูกจ้างประจ า     -    2 คน  10  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว                                 1    คน            22 คน    9  คน 
รวม    21  คน         95.5 คน           47 คน  19  คน 
 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการและเชิงวิชาการ 

         ต าแหน่ง                จ านวน/คน 
อาจารย์     90.5  คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   33    คน  
รองศาสตราจารย์     -    คน  
  
  

 2.3.3 นักศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาทุกสาขา ทุกชั้นปี ปริญญาตรีและเทียบโอน ภาคปกติ สมทบ มีจ านวน 2,043 คน 
 
 2.3.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (SWOT) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถ
ภายในคณะฯ ซึ่งได้แก่ จุดแข็ง (Strengths)  และจุดอ่อน (Weaknesses) ดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีห้องปฏิบัติการฝึกทักษะวิชาชีพที่เน้นการ
พัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ 
2. มีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีประสบการณ์ด้าน
การผลิตและพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติเพื่อเป็น
ทรัพยากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3. มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถ
ให้บริการวิชาการได้อย่างเพียงพอ 
4. มีหลักสูตรเพ่ือจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติตามหลัก WiL+STEM 
5. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เป็น

1. มีระบบการท างานของบุคลากรที่ไม่สอดคล้อง
กับชนิดและปริมาณงาน 
2. ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
3. ขาดความเป็นเอกภาพของบุคลากรภายใน
องค์กร 
4. มีผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนน้อยกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (ขาดตัวเลือกส่งผลให้ได้ผู้เรียนที่มี
ความรู้พื้นฐานน้อยกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือ
น้อยกว่ามหาวิทยาลัยชั้นน า) 
5. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสาร
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ธรรมชาติและพัฒนาได้ 
6. คณะฯ มีแผนการด าเนินงานเพ่ือจัดการเรียน
การสอนในระดับนานาชาติและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 
7. สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก 
(ถนนประชาราษฎร์ รถไฟฟ้าสายสีม่วง เส้นทาง
เดินเรือแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นต้น) 
8. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและสร้าง
ศักยภาพด้านบริการวิชาการทั้งภายในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 
9. คณะฯ มีการด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้แบบ
บูรณาการเพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืน ครอบคลุม
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ภาษาอังกฤษ 
6. มีบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ผู้สอน) ไป
ท างานในส่วนของสายสนับสนุนส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัยและ
พัฒนา ขาดการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการการ
จัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 
7. ขาดการบริหารจัดการที่สามารถพัฒนาไปสู่
การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ 
8. ขาดการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เป็น
ระบบ 
9. ขาดการสร้างองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา
และแต่ละหน่วยงานที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
10. ขาดการท างานเป็นทีม (Team) 
11. บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพตามสายงานแบบบูรณาการ 
12. ขาดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
13. ระบบการลงทะเบียนไม่สะดวก มีหลาย
ขั้นตอน    ขาดการตรวจสอบและติดตาม 
14. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
(การออกระหว่างเรียน) 
15. อาจารย์และบุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ท างาน 
16. ไม่มีการพัฒนาศิษย์เก่ามาเป็นอาจารย์หรือ
บุคลากรภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบ 
17. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม 4.0 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของคณะที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ต้องการวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ 
2. กลุ่มเป้าหมายเข้ามารับบริการทางวิชาการที่
คณะฯ ได้อย่างสะดวก (ท้ังภายในกรุงเทพฯ และ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ใกล้กับ
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเปิดรับนักศึกษา
ในหลักสูตรที่เหมือนๆกัน 
2. งบประมาณจากภายนอกเพ่ือการจัดการศึกษา
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
จังหวัดปริมณฑลด้านตะวันตก) 
3. สังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
คณะฯ 
4. ภาคอุตสาหกรรมมีระบบการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นวิศวกรนักปฏิบัติ ด้วยการให้ทุนศึกษาเพ่ือ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาดทและปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึน 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงบูรณาการอย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
คณะฯ 
6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดา้นการบริหารและ
จัดการอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ WiL+STEM 
7. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ ปวช. และปวส. 
มีมากกว่า 70 แห่ง (มีผู้ส าเร็จการศึกษาช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม มากกว่า 45,00 คน/ปี)
สามารถส่งเสริมให้ น ามาต่อยอดเพ่ือผลิตเป็น
วิศวกรนักปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ภาคอุตสาหกรรมต้องการวิศวกรนักปฏิบัติ
แบบไม่ต้องทดลองงาน (คิดเป็น ท าเป็น อย่าง
ยั่งยืน) 
9. การเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม 4.0   

มีน้อยและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. โครงสร้างประชากรและระบบเศรษฐกิจระดับ
ครอบครัว มีข้อจ ากัดในด้านการส่งบุตรหลานเข้า
มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นวิศวกรนัก
ปฏิบัติ 
4. สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและจัดการเรียน
การสอนเหมือนกันกับคณะฯเป็นทางเลือก
อันดับต้นๆ ของกลุ่มเป้าหมายท าให้ผู้ เข้ามา
ศึกษาไม่ใช่นักศึกษาที่มีความ สามารถสูงทาง
วิชาการ 
 
 
 

 
 



  

                                                                                                                                   

ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2564 
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ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม 
Faculty of Engineering that creates inspiration develops systematic thinking, produces 

excellent technology and serves the country 
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 สร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติ ตาม
ความถนัดให้เกิดแรงบันดาลใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ทักษะการคิดเป็นระบบ หมายถึง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิ เคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หมายถึง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital) ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ เป็นที่พ่ึงของสังคม หมายถึง เพ่ือพัฒนา
สังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้เป็นผู้น า และเป็นคนดี (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด 
เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา) 
 
พันธกิจ (Mission) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนัก
ปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่
พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 

มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นน า ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) 
คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 

Think Creatively, Do Professionally 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
 

ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สมดุลกับธรรมชาติและความปลอดภัย

ของสิ่งมีชีวิต 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity 

 
ค าอธิบายอัตลักษณ์ 
บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทาง

วิชาชีพเฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ 
สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มี
การพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ใฝ่รู้ หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

สู้งาน หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
สุภาษิตสากล 

ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต 
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

Intelligence is the light in the world 
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ปณิธาน (Determination) 
R M U T P 

R : Responsibility  ความรับผิดชอบ 
M : Mastery   ความเชี่ยวชาญ 
U : Unity   รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 
T : Technology  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
P : Personal Integrity  มีคุณธรรม 

 
ค าอธิบายปณิธาน 

 Responsibility  หมายถึง สร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจ 
 Mastery หมายถึง มีคุณภาพในระดับเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 Unity หมายถึง การท างานเป็นทีม 
 Technology  หมายถึง คิดเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ สร้างนวัตกรรม 
         เพ่ือให้ประโยชน์แก่สังคม 
 Personal Integrity หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ มีธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
3. เพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
4. เพ่ือพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ร้อยละ  80 

ผลการด าเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ร้อยละ  80 

ผลการด าเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ร้อยละ  80 

ผลการด าเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ร้อยละ  90 

ผลการด าเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ร้อยละ  90 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปกีารศึกษา 2560-2564  

  

-28- 

ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 

 

28 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปกีารศึกษา 2560-2564  

 29 

ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ และค่าเปา้หมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน 
และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาอาจารย์ผู้สอนมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนการสอน) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล 
2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
5) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 

(คุณภาพ หรือ ผู้เรียนประทับใจผู้สอนที่มีทักษะสูงและกระบวนการเรียนรู้ แนะน าผู้อ่ืนเข้ามาเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้ประโยชน์ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยอ่ืนไม่มีหรือมีน้อยกว่า) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงาน (นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษา

ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ

เป็นที่พ่ึงของสังคม (ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิตสะอาดตั้ง
มั่นว่องไวในการเรียนรู้และการท างาน) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
3) จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนา

องค์ประกอบการวิจัย พัฒนานักวิจัย พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาโครงการวิจัยที่มี
ศักยภาพ) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกท้ังที่เป็นหัวหน้าโครงการและ

เป็นผู้วิจัยร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ หรือ 

ระบบการท างานวิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ วิจัย ทันสมัย และสะดวกในการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

(คุณภาพ หรือ ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคมและนักวิจัยมีเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่อง) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการใน

ระยะ 1 ปี 
2) จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร 
3) จ านวนงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องและมีความพร้อมในการบริการวิชาการและบริการสังคม) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน 

ภาคอุตสาหกรรม 
2) ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการด าเนินงานต่อเนื่อง

ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ

แข่งขัน (ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค์ความรู้ใหม่และทันสมัยรองรับการบริการวิชาการมากขึ้นและ 
ระบบบริการวิชาการมีความคล่องตัว) 
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การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการ

วิชาการ 
2) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ (คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค์ความรู้ที่ดี มีหลักสูตรใหม่รองรับการบริการ
วิชาการและบริการสังคม) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 
2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถพัฒนาและน าไป

บริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ 
(ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการวิชาการและบริการสังคมมีการรับรองด้านมาตรฐาน

วิชาชีพหรือการพัฒนาอาชีพใหม่) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2) จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนา

อาชีพ (ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายได้จากการบริการสังคม ที่เข้มแข็ง) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนามาตรฐานด้านบริการวิชาการ 
3) จ านวนสิ่งประดิษฐ์จากการปฏิบัติทักษะสูงส่งเสริมแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ (คุณภาพ หรือ องค์ความรู้ได้รับความสนใจมากข้ึนจากสังคม/ชุมชน 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนโครงการบูรณาด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม/ชุมชน 
2) จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อ

เทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (ประสิทธิผล หรือ 

ผลด าเนินงานได้รับการสนับสนุนก่อให้เกิดโครงการพัฒนาต่อยอดร่วมกับสังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ระดับความส าเร็จของโครงการ Green University 
2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
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3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงการร่วมกับชุมชน/สังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อม
รับความเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้
ความสามารถ การพัฒนาจิตสาธารณะและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ 
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (พัฒนาองค์กร หรือพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทันสมัยพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการตาม

พันธกจิ 
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ หรือ การท างานทั่วทั้งองค์กรเป็นระบบ P-D-
C-A และระบบการประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับ

ที่ 12 
3) ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย 
4) ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
5) จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น

รูปธรรม 
6) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของส านักงบประมาณ 
7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (คุณภาพ หรือ บุคลากรพึงพอใจ ปลอดภัยในการ
ท างาน มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ผู้รับบริการประทับใจ หน่วยงานภายนอกพึงพอใจ) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy 
2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้าน Digital Economy 
เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

(ประสิทธิผล หรือ ผลงานทั้งองค์กรได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานตัวอย่าง ระบบสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้มแข็ง) 
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การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ร้อยละรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 
2) ระดับขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วัด  5 ปี หน่วยนับ Baseline 

ปี 60/ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ป ี

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาชีพของ
ตน และเป็นผูส้ร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา (การ
พัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย ์
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วย
สื่อการสอนดิจิทัล 

ร้อยละ N/A 40 50 60 70 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี 
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 23.70 20 22 24 26 รองฯ ฝ่ายบริหาร 

1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที ่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละ 
  

26.52 25 25 30 30 รองฯ ฝ่ายบริหาร 

1.2 ระบบและทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ (ประสิทธิภาพ) 

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(อาจารย์นักศึกษาและผูม้า
รับบริการ) ในการไดร้ับการ
สนับสนุนให้เกดิความ
สะดวกในการจัดการเรยีน
การสอนที่เป็นมาตรฐาน
และทันสมัย 

1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ 
นักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสภาวะแวดล้อมใน
การเรยีนรู ้

ร้อยละ 
  

N/A 30 40 50 60 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

1.3 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนทันสมัย มี
มาตรฐานระดับชาติและ
สากล (คณุภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมี
พื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง  

1.3.1.1 ผลการประเมินการบริหาร
หลักสตูรโดยรวมของมหาวิทยาลยั 
 
 

คะแนน 
  

3.30 3.01 3.05 3.10 3.15 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

  1.3.1.3  ร้อยละของนักศึกษาช้ันป ี   
สุดท้ายที่เข้ารับการทดสอบดา้น
เทคโนโลย ี

ร้อยละ 
  

N/A 
 

20 40 60 80 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร 
(15 ปี) 

ตัวชี้วัด  5 ปี หน่วยนับ Baseline 
ปี 60/ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ป ี

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และเป็นท่ี
พึ่งของสังคม (ประสิทธิผล) 

1.4.1 ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ครอบคลมุ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัตเิป็นเลิศ 
 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
4) บัณฑิตเป็นท่ีพึ่งของ
สังคม 

1.4.1.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวน 
รางวัล 

N/A 
 

2 2 3 3 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วัด  5 ปี หน่วยนับ Baseline 

ปี 60/ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ป ี

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับตวัชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง (การพัฒนา
องค์กร) 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 จ านวนผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพร์ะดับ
นานาชาติต่อโครงการวิจัย
บูรณาการตามยุทธศาสตร์
ชาติ 

2.1.1.1 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย    
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 

ร้อยละ 
 

N/A 
 

20 25 30 35 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

2.1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รบั 
การสนับสนุนจากแหล่งภายนอก
มหาวิทยาลยั 
          
 

โครงการ N/A 
 

5 2 2 3 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

2.3 มีการวิจยัเพื่อการจดั
การศึกษาทางเทคโนโลยี
และการวจิัยเชิงพาณิชย์ 
(คุณภาพ) 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย
เพื่อการจัดการศึกษาต่อ
จ านวนผลงานวิจัยเชิง
พาณิชย ์

2.3.1.1 จ านวนของการวิจัยที่น าไป 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนหรือ 
การบริการวิชาการในระยะ 1 ปี 
 

ร้อยละ 
 

N/A 
 

10 15 20 25 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่
สามารถจดทะเบียนทรัพยส์ินทาง
ปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน N/A 
 

1 2 3 4 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

2.3.2 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย 

2.3.2.1 จ านวนงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ า 

บาท/คน
สายวิทย์ 
60,000 
สังคม 

20,000 

N/A 
 

สาย
วิทย ์

60,000 
สังคม 

20,000 

สาย
วิทย ์

60,000 
สังคม 

20,000 

สาย
วิทย ์

60,000 
สังคม 

20,000 

สาย
วิทย ์

60,000 
สังคม 

20,000 

รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วัด  5 ปี หน่วยนับ Baseline 

ปี 60/ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ป ี

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.1 มีระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการการ
ท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก (การพัฒนา
องค์กร) 

3.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการที่มีผลงานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์

3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการ
บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐชุมชน เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม 

เครือข่าย N/A 
 

2 3 4 5 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

3.1.1.2 ร้อยละของจ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มี
การด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ N/A 
 

80 80 80 80 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

3.3 การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 

3.3.1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการ N/A 
  

9 18 27 27 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

3.4 พัฒนารายได้จากองค์
ความรู้และการบริการ
วิชาการ (ประสิทธิผล) 

3.4.1 จ านวนรายได้จาก
องค์ความรู้และการบริการ
วิชาการ(สังคม) 

3.4.1.1 จ านวนโครงการบริการสังคม 
(นับปีการศึกษา) 

โครงการ N/A 
  

2 2 2 2 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จากบรกิาร
สังคม (นับปีการศึกษา) 

ล้านบาท N/A 
 

4 8 12 16 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

3.5 ไดร้ับการยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนา
อาชีพ (ประสิทธิผล) 

3.5.1 จ านวนผลงานบริการ
วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์
จริงในการพัฒนาอาชีพ 
(ตอบสนองนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นท่ี
พึ่งของสังคม) 

3.5.1.1 จ านวนบุคคลที่เข้ารับบรกิาร
วิชาการจากมหาวิทยาลัย 

คน N/A 
 

1 โครงการสามารถเกิดจาก
การบูรณาการระหวา่งคณะได้ 
ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2562 สวพ.

ขับเคลื่อนภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยไม่ต้องก าหนด

เป้าหมายลงคณะ 

รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วัด  5 ปี หน่วยนับ Baseline 

ปี 60/ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ป ี

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 
(คุณภาพ) 

4.1.1 จ านวนโครงการ
บูรณาการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม (ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ) 

4.1.1.1 จ านวนโครงการบูรณาด้าน
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 

โครงการ N/A 1 1 1 1 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการอนรุักษ์ 
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลย ี

ผลงาน N/A 
 

1 1 2 2 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้าง
จิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน (ประสิทธิผล) 

4.2.1 จ านวนงบประมาณ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ Green University 

ร้อยละ N/A 
  

75 80 85 90 รองฯ ฝ่ายวางแผน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร 
(15 ปี) 

ตัวชี้วัด  5 ปี หน่วยนับ Baseline 
ปี 60/ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ป ี

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.1 มีการพัฒนาระบบทุน
มนุษย์ เพื่อให้บุคลากร
ท างานอย่างมืออาชีพพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนา
องค์กร) 

5.1.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมการท างานและการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบ (ระดับบริหาร 
อาจารย์ พนักงานสาย
สนับสนุนตามหลักธรรมาภิ
บาล) 

5.1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ร้อยละ N/A 
  

60 60 65 70 รองฯ ฝ่ายบริหาร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร 
(15 ปี) 

ตัวชี้วัด  5 ปี หน่วยนับ Baseline 
ปี 60/ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ป ี

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University (การ
พัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ 
นักศึกษาและผู้รับบริการ) 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นมหาวิทยาลัย 
Digital University 

5.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตาม
แบบจ าลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดจิิทัล 6 ดา้น 

ร้อยละ N/A 
 

70 72 75 80 รองฯ ฝ่ายวางแผน 

5.3 การบริหารจดัการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมสี่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(บุคลากรภายใน กรรมการ 
ผู้มารบับริการ) ในด้านการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน
อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

จ านวน
องค์

ความรู ้

N/A 
 

1 2 3 4 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น า
ด้าน Digital Economy 
ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยักลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(คุณภาพ) 

5.4.1 สัดส่วนการไดร้ับ
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
ต่องบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยักลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

5.4.1.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการ
เรียนรู้ออนไลนร์ะบบเปดิ และผู้เขา้ร่วม
อบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ด้าน Digital Economy 

จ านวนผู้
เข้ารับ
บริการ 
(คน) 

N/A 
 

100 500 1,000 2,000 รองฯ ฝ่ายวางแผน 

 

39 



ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
และการติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  

และการติดตาม ประเมินผล 
 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จนั้น อาศัยความรับรู้ความเข้าใจ 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพ่ือให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ก าหนดแนวทางดังนี้ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ  ตระหนักถึงความส าคัญ
และร่วมกันผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จ 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนระดับหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานใน
สังกัดจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 

3. แปลงแผนยุทธศาสตร์มาสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ประกอบไปด้วยแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

4. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในคณะทุกวันที่ 5 ของเดือน 
ผ่านทางระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  (BPM) และกองนโยบายและแผนรวบรวม
ข้อมูล จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เพ่ือน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายฯ ทุกรายไตรมาส และน าเสนอผู้บริหารระดับสูง และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

5. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง โดย
ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และกองนโยบายและแผน รวบรวม ประเมินผล และ
จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เสนอมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 

6. ติดตามความก้าวหน้าในการด า เนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ปีละ 2 ครั้ง โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดย
หน่วยงานจะต้องจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตามรอบระยะเวลา คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน และกองนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และจัดท า
เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เสนอมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 



ภาคผนวก 
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