
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3-3  แสดงความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดการบริหาร ดัชนีวัด 5 ปี กลยุทธ ์มาตรการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน 

  และผู้รับผิดชอบระดับนโยบาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับหน่วยงาน 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และ
เป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา  
(การพัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
พัฒนาการเรียน
การสอน 
 

1.1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
สอนด้วยสื่อการ
สอนดิจิทัล 

1.1.1.1.1 ก าหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.1.1.1.2  พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียน
การสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เปน็
อาจารย์ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ย่าง
เป็นระบบ 

1.1.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

1) จัดท าลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยอยา่งต่อเนื่อง 

2) การพัฒนาอาจารย์ให้มีลักษณะเป็นอาจารย์ที่
พึงประสงค์ 

3) กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพความพรอ้มในการ
ท างานของอาจารย ์

4) กิจกรรมพัฒนาความพร้อมในการปฏบิัติงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิ

5) พัฒนาระบบประเมินอาจารย์ต้นแบบ 
6) โครงการอาจารย์ต้นแบบด้านการจัดการเรียน

การสอน 
7) พัฒนาระบบ E – Learning 
8) พัฒนาระบบ Online Classroom 
9) พัฒนาระบบ Education Technology 
10) พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (Teaching 

Assistant : TA) โดยพัฒนาระบบรับสมคัร
และคัดเลือกผู้ช่วยสอน รวมทั้งก าหนดภาระ
งานและค่าตอบแทนผู้ชว่ยสอน 

1) โครงการจัดท าคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของอาจารย ์ 
มทร.พระนคร  
2) โครงการพัฒนาอาจารย์
ต้นแบบด้านการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 
3) โครงการพัฒนาสื่อการสอน
ดิจิทัล  
  
 

สวท. 

1.1.1.2 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก 

1.1.1.2.1  ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ดา้นคุณวุฒิ 1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น

ระบบ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการอยา่งเป็นระบบ 

1) โครงการพัฒนาอาจารย์
ด้านคุณวุฒิ (1.1.1.2.1) 
 

กบ. 



4) สนับสนุนให้คณาจารย์ฝึกอบรมองค์ความรู้
ใหม่กับหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ในวิชาชีพของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน และ
เป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา 
(การพัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
พัฒนาการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.3 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าที ่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.1.1.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ดา้นการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

อย่างเป็นระบบ 
4) สนับสนุนให้คณาจารย์ฝึกอบรมองค์ความรู้ใหม่กับ

หน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ
ของตน 

1) โครงการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2) โครงการพัฒนาแบบ
ประเมินอาจารย์ด้าน
การสอน (Teacher 
Evaluation and 
Assessment)  

กบ. 



 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.2 ระบบและ
ทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ) 

1.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(อาจารย์นักศึกษา
และผู้มารับบริการ) 
ในการได้รับการ
สนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เป็น
มาตรฐานและ
ทันสมัย 

1.2.1.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อสภาวะ
แวดล้อมในการ
เรียนรู้  

1.2.1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning 
center) ครบทุกพื้นที่  (สี่ศูนย์ของ
มหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อตอ่การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม 

1.2.1.1.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.2.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

1) พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบดว้ย
ห้องสมุด และ E-Library ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ห้องประชุมย่อย และส่วนสันทนาการ เป็นต้น 

2) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อ 
การด ารงชีวิตที่ดีและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ 
4) พัฒนาระบบ E – Learning 
5) พัฒนาระบบ Online Classroom 
6) พัฒนาระบบ Education Technology 
7) พัฒนาระบบผู้ชว่ยสอน (Teaching Assistant : TA) 

โดยพัฒนาระบบรับสมัครและคัดเลือกผู้ช่วยสอน 
รวมทั้งก าหนดภาระงานและค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 

1) โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  
3) โครงการจัดหา
เงินทุนหรือ
งบประมาณส าหรับ
ซ้ือครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ 

สวส.+สวท 



 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติ
และสากล (คุณภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของ 
ผู้เข้ามาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย 
มีพื้นฐานดีและ 
มีความสามารถสูง  
(จากในประเทศและ
สากล) 

1.3.1.1 ผลการ
ประเมินการบริหาร
หลักสูตรโดยรวม
ของมหาวิทยาลยั  
 

1.3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 

1.3.1.1.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและอาเซียน และได้รับการ
รับรองจากสมาคมวิชาชีพ 

1.3.1.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมเป็น
หลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล 

1.3.1.1.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนการสอน
ทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ 
โดยการท าวิจยัเพื่อน าไปพัฒนาการเรียน
การสอน 

1) ส่งเสริมระบบให้ค าปรึกษาโดยจัดเวลา และสถานที่
ที่เหมาะสม 

2) เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work – Integrated 
Learning และ STEM เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
การท างานจริง และขยายไประดับนานาชาติ 

3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (เช่น Problem based 
learning project based learning และอื่นๆ) 
เพื่อฝึกนักศึกษาให้คิดเป็นระบบและปฏบิัติเป็นเลิศ 
มีทักษะการท างานเป็นทีม และ Interpersonal 
Skills 

4) ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรที่มีความพร้อมใน
การบูรณาการระหวา่งกระบวนวิชา/สาขาวิชา/
หลักสูตร/คณะ 

5) เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
6) เพิ่มหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ 
7) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติรายหลักสูตร 
8) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ศักยภาพเพิ่มขึ้นด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
9) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาและบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ 

1) โครงการจัดท า
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ  
มทร.พระนคร 
2) โครงการสร้างความ
ตระหนักถึงการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการ
สอน  
3) โครงการพัฒนา
หลักสูตรแบบใหม่(บูรณา
การ) 
4) โครงการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
5) โครงการวิจัยด้านการ

เรียนการสอน เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา  
-ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพ้ืนฐาน ฯลฯ 
-ปัญหาความสามารถในการ
เรียนวิชาพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ
นักศึกษา 

6) โครงการพัฒนาบัณฑิต
นักปฏิบัติทกัษะสูง 

สวท. 



 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบระดบั

หน่วยงาน 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการทันสมัย มี
มาตรฐานระดับชาติ
และสากล (คุณภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้
เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี
พื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง  
(จากในประเทศและ
สากล) 

13.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบความรู้
ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1.3.1.2.1 ก าหนดมาตรฐานความเชีย่วชาญของ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาตา่งประเทศ    

1) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลความรึความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เช่น 
เทคโนโลยี 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตน้ 

2) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาตา่งประเทศ 

1 โครงการก าหนด
มาตรฐานความ
เช่ียวชาญของนักศึกษา
ด้านภาษาต่างประเทศ 
2) แผนงานการจัด
นิทรรศการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
สร้างความตระหนักถึง
การปรับปรุง/แก้ปัญหา
ด้านการเรียนของ
นักศึกษา 

สถาบันภาษา+สวท 

    

  1.3.1.3  ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผา่น
เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลยั 

1.3.1.3.1 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ โดยการท าวจิัยเพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติรายหลักสูตร 

2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาและบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็น
พื้นฐานการประกอบอาชีพ 

1) โครงการก าหนด
มาตรฐานความ
เช่ียวชาญของนักศึกษา
ด้านเทคโนโลย ี
2) โครงการวัดและ
ประเมินผลเชิง
สมรรถนะของนักศึกษา 
(ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะ)  
 

สวส.+สวท. 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  
และเป็นที่พึ่งของสังคม 
(ประสิทธิผล) 

1.4.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 
4 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิด 
เป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัต ิ
เป็นเลิศ 
 3) บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 4) บัณฑิตเป็นที่พึ่ง
ของสังคม 

1.4.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน  
1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ
มาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 

1.4.1.1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กฎเกณฑ์การรับสมัครและ        
การคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ 

1.4.1.1.2  ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพ
กายและจิตใจที่เข็มแข็ง 

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนและ
วิทยาลยัต่างๆ ทั้งหนว่ยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาจิต

สาธารณะและความรับผิดชอบตอ่สังคม 
4) พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษาหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรม 

เช่น การประเมินผลการมีส่วนรว่มของนกัศึกษา บทบาท
ในกิจกรรมและความคิดที่สะท้อนตัวตนของนักศึกษา 

5) สร้างสถานที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬานันทนาการ 
6) จัดสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ  
7) มีระบบให้ค าปรึกษา (Consults) แกน่ักศึกษาทั้งสุขภาพ

กายและจิตโดยเน้นด้านสุขภาพจิตเป็นหลัก 
8) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพฒันาทักษะทาง

ปัญญา (Cognitive Skills) การคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และฝกึสมาธิที่น าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

1) โครงการปรับปรุง
กระบวนการรับ
นักศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้นักศึกษาเป็น
คนดี คนเก่ง 
3) โครงการรางวัล
อาจารย์ดีเด่นด้าน
การเรียนการสอน
(Learning & 
Teaching Awards)  

สวท.+กพศ. 

1.4.1.2 ร้อยละ
บัณฑิตท่ีมีงานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

1.4.1.2.1  พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลย ี
(ดิจิทัล) ของนักศึกษา 

1) มี Online course ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีด้วยตนเอง 

2) มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีให้แก่
นักศึกษา 

3) คณาจารย์น าเทคโนโลยีไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

1) โครงการวัดและ
ประเมินผลทักษะ
ด้านเทคโนโลยี 
(ดิจิทัล) ของนักศึกษา 
2) โครงการส่งเสริม
บัณฑิตสร้างอาชีพ 
Startup และ SMEs 
 
 
 

 
สวท+กพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  
และเป็นที่พึ่งของสังคม 
(ประสิทธิผล) (ต่อ) 

1.4.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 
4 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิด 
เป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัต ิ
เป็นเลิศ 
 3) บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 4) บัณฑิตเป็นที่พึ่ง
ของสังคม (ต่อ) 

1.4.1.3 จ านวน
ผลงานของ 
นักศึกษาที ่
ได้รับรางวัล
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1.4.1.3.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ 

 

1) จัดท าป้ายต่างๆ และ Websites  
ในมหาวิทยาลัยเป็นสองภาษา (ไทยและภาษาอังกฤษ)  

2) มี English Corner ตามพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 
3) มี Online Course ด้านภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการใช้ภาษาตา่งประเทศ เช่น 

Writing Center 

1) โครงการวัดและ
ประเมินผลทักษะ
ด้านภาษา 
ต่างประเทศ 
2) โครงการรางวัล
นักศึกษาทักษะสูง
ด้านทักษะวิชาชีพ
เฉพาะทาง 
 
 

สวท.+กพศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจัยและพฒันา 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ  
ระดับหน่วยงาน 

2.1 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
(การพัฒนาองค์กร) 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยได้รับ 
การตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติต่อ
โครงการวิจัยบูรณา
การตามยุทธศาสตร์
ชาต ิ

2.1.1.1 ร้อยละของ
จ านวนผลงานวจิัยที ่
ได้รับการตีพิมพ ์
ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 

2.1.1.1.1 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล 

2.1.1.1.2 พัฒนาศักยภาพในการเขยีนขอ้เสนอ
โครงการวิจัย และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจยัที่มีประสิทธภิาพ 

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ
2) การให้รางวัลกบันักวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
3) ต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน ์
4) ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย 
5) พัฒนาศักยภาพนกัวจิัย เช่น การบ่มเพาะนักวิจยั   

รุ่นใหม่ นักวิจยัพี่เล้ียง เป็นต้น 
6) ส่งเสริมให้เขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 

1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ
และสากล 
2) โครงการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เช่ียวชาญด้าน 
การวิจยั  
3) โครงการจัด
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

 

สวพ. 

2.1.1.2 จ านวน
โครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
แหล่งภายนอกทั้งที่
เป็นหัวหน้าโครงการ 
และเป็นผู้วิจยัร่วม 

2.1.1.2.1  ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจยั
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 

1) เน้นการวิจยัแบบบูรณาการ 
2) สร้างระบบเครือข่ายการวิจยัให้สอดคล้องกับระบบ

งบประมาณทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

1) โครงการส่งเสริม
การบูรณาการการ
ท างานวิจยัร่วมกัน
ระหว่างหนว่ยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั 
2) โครงการสร้าง
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน/
หน่วยงานภาครัฐใน
การวิจยั เพือ่
ตอบสนองความ

สวพ. 



 

 

 

ต้องการของตลาด
หรือผู้ใช้ประโยชน ์ 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั 5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับหน่วยงาน 

2..2 ระบบสนับสนุน
การวิจยัมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
(ประสิทธิภาพ) 

2.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของนักวิจัย
ต่อระบบสนับสนุน
การวิจยั 

2.2.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจยั 

2.2.1.1.1 แสวงหาแหล่งทุนวิจยัภายนอกด้วยการ
สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก
ระดับชาติและสากล 

2.2.1.1.2 การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุน
การวิจยัและพัฒนาให้ท างานเชิงรุก 

2.2.1.1.3  พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี 
และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนงานวิจัย และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธภิาพ 

2.2.1.1.4 พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วยการ
วิจัยและพัฒนา อยา่งเป็นระบบ 

1) พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเงินทุนภายนอก 
2) การประชาสัมพันธ์ผลงานวจิัยและการสร้าง

เครือข่าย 
3) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และกฎระเบียบของ

หน่วยงานสนับสนุนงานวิจยัให้ท างานคล่องตัว 
และท าหนา้ที่สนับสนุนให้นักวิจัยท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4) จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์วิจยัส่วนกลาง เพื่อ
ความเหมาะสมด้านงบประมาณและการใช้งาน 

5) พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลย ีและฐานข้อมูล
สนับสนุนการท างานวจิัย 

6) เพิ่มบุคลากรช่วยวิจยั บุคลากรสาปฏบิัติการวิจยั 
7) สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์

ทางธุรกิจ 
8) ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
8) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และงานวิจยัเชิง

พาณิชย ์

1) โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และระบบสนับสนุน
งานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2) โครงการสนับสนุน 
คลัสเตอร์วิจัย R&D  
3) โครงการจัดตั้ง
หน่วยงาน Office of 
Sponsor Research : 
OSP เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
รับงานวิจัย  
 

สวพ. 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั 5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

2.3 มีการวิจยัเพื่อ
การจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและ
การวิจยัเชิงพาณิชย์ 
(คุณภาพ) 

2.3.1 จ านวน
ผลงานวิจัยเพื่อการจัด
การศึกษาต่อจ านวน
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย ์

2.3.1.1 จ านวนของ
การวิจัยที่น าไป
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน หรือ
การบริการวิชาการใน
ระยะ 1 ปี  

2.3.1.1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อ
การรับบริจาค และการ
ท างานวิจยัร่วมกบัเอกชน 

2.3.1.1.2  ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยดา้นวจิัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภาครัฐด้าน Agenda และ 
Area และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ 

2.3.1.1.3 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 

2.3.1.1.4 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เชิงพาณิชย์ 

1) ก าหนดกฎระเบยีบที่เอื้อต่อการรับบริจาคและการใช้เงิน
บริจาคเพื่องานวิจยั และการท างานวจิัยร่วมกับเอกชน 

2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาคเพื่องานวิจยั 
3) วิเคราะห์แนวทางการวิจยัที่เอกชนและภาครัฐต้องการ เพื่อ

การน างานวจิัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศ 
4) บูรณางานวิจยักับหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และสังคม เพื่อ

ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงท ี
5) พัฒนาศูนย์วจิัยเฉพาะทาง (Center of Excellence) 
6) มีการน าองค์ความรู้จากการวจิัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
7) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์  
8) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจยัไปใช้ในเชิง

พาณิชย์หรือเพือ่พัฒนาสังคม 
 
 

1) กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น างานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ 
บูรณาการงานวิจยัและ
บริการวิชาการ การ
เรียนการสอน 
 
 

 
สวพ. 

2.3.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

2.3.1.2.1 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 

1) มีการน าองค์ความรู้จากการวจิัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
2) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์  
3) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจยัไปใช้ในเชิง

พาณิชย์หรือเพือ่พัฒนาสังคม 

1) โครงการส่งเสริมการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร 
 

  
 

สวพ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร  

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

2.3 มีการวิจยัเพื่อ
การจัดการศึกษาทาง
เทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย ์
(คุณภาพ) (ต่อ) 

2.3.2 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยั (จ านวน
หน่วยงานภายนอกสนับสนุน
วิจัย จ านวนโครงการวจิัย
เชิงบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่
ได้รับเพื่อการวิจยัจาก
ภายนอก) 

2.3.2.1 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
 

2.3.2.1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่
เอื้อต่อการรับบริจาค 
และการท างานวิจยั
ร่วมกับเอกชน 

2.3.2.1.2 ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยดา้นวจิัย
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน 
Agenda และ Area 
และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ 

2.3.2.1.3 พัฒนาหน่วยการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อ
การจัดการศึกษา 

2.3.2.1.4 พัฒนาหน่วยการ
จัดการองค์ความรู้เชิง
พาณิชย ์

1) ก าหนดกฎระเบยีบที่เอื้อต่อการรับบริจาคและการใช้
เงินบริจาคเพื่องานวิจัย และการท างานวิจัยรว่มกับ
เอกชน 

2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาคเพื่องานวิจยั 
3) วิเคราะห์แนวทางการวิจยัที่เอกชนและภาครัฐ

ต้องการ เพื่อการน างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ
พัฒนาประเทศ 

4) บูรณางานวิจยักับหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และ
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทนัท่วงที 

5) พัฒนาศูนย์วจิัยเฉพาะทาง (Center of 
Excellence) 

6) มีการน าองค์ความรู้จากการวจิัยเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา 

7) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์  
8) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจยัไปใช้ใน

เชิงพาณิชย์หรือเพื่อพัฒนาสังคม 

1) ) โครงการจัดหาทุน
วิจัยภายนอก 
2) โครงการสร้าง 
Visibility ของงานวิจยั 
มทร.พระนคร. ให้
เด่นชัดในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  
3) แผนงานการสร้าง
ผลกระทบจาก
ผลงานวิจัยให้เป็นที่
ประจักษ ์(Impact 
Enhancement)  
 

สวพ. 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการ
บริหาร (15 ปี) 

ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 

3.1 มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและ
บูรณาการการท างาน
ร่วมกับองค์กร
ภายนอก (การพัฒนา
องค์กร) 

3.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการที่มี
ผลงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

3.1.1.1จ านวนเครือขา่ยด้านการ
บริการวิชาการกบัหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน
ภาคอุตสาหกรรม 

3.1.1.1.1 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายความรว่มมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสร้างการ
ให้บริการวิชาการ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อน าผลการบรกิารวิชาการ
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย ์เช่น การน าผลงานเข้าสู่
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 

1) โครงการสร้าง
เครือข่ายกับการบริการ
วิชาการภายนอก 
 

สวพ. 

3.1.1.2 ร้อยละของจ านวน 
เครือข่ายความร่วมมอืด้าน 
บริการวิชาการที่ม ี
การด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  

3.1.1.2.1 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายความรว่มมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสร้างการ
ให้บริการวิชาการ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อน าผลการบรกิารวิชาการ
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย ์เช่น การน าผลงานเข้าสู่
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 

สวพ. 

3.2 ระบบบริหาร
จัดการด้านบริการ
วิชาการมีประสิทธภิาพ
และเอื้อต่อการแข่งขัน  
(ประสิทธิภาพ) 

3.2.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (นักวิจยั และ
ผู้รับบริการด้านการ
บริหารงานวิจยั)  
ต่อการบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการ 
มีประสิทธิภาพ 

3.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ 
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านบรกิาร
วิชาการ 

3.2.1.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร กฎ และ
ระเบียบการ
ให้บริการวิชาการ
ให้เอื้อต่อการ
แข่งขัน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2.1.1.2 พัฒนาบุคลากรให้
สามารถบริการ

1) พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มคีวามคล่องตัว
สูงขึ้น 

2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบรกิารวิชาการและการพัฒนาอาชีพมา
สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทางการน าองค์ความรู้จาก
การท างานและการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริการวิชาการ อาท ิการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1) โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และระบบสนับสนุนงาน
บริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

สวพ. 



 

วิชาการอยา่งมือ
อาชีพ 



  

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ระดับหน่วยงาน 

 

3.3 การบริการ
วิชาการสามารถ
ตอบสนอง 
ความต้องการ 
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเขา้มารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 

3.3.1.1 จ านวนบคุคลหรือ
หน่วยงานเขา้มารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 

3.3.1.1.1 สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง
ด้าน Agenda และ 
Area และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

3.3.1.1.2 สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่แก้ปัญหา
เร่งด่วนของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1) การบริการวิชาการแบบบูรณาการกบัหน่วยงาน
ภายนอกโดยเน้นการเป็นเจ้าภาพร่วมทีม่ีระบบ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2) พัฒนาระบบรองรับปัญหาเร่งด่วนของสังคมและ
อุตสาหกรรม 

3) พัฒนาระบบการจัดการปัญหาเร่งด่วน จัดการ
ฝึกอบรม ให้ค าปรกึษา บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ
อย่างทันท่วงท ี

1) โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการที่
แก้ปัญหาเร่งด่วนของ
สังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

สวพ. 

3.4 พัฒนารายได้
จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์
ความรู้และการบริการวิชาการ
(สังคม) 

3.4.1.1 จ านวนโครงการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

3.4.1.1.1 สนับสนุนการพัฒนา
องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้น าไป
บริการวิชาการและ
สร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 

1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบรกิารวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 

2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อ
สร้างระบบงบประมาณมหาวิทยาลยัที่เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น  

3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ (UBI) ให้เข้มแข็งและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

4) พัฒนาการฝกึอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่การ
บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 

5) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

1) โครงการพัฒนาศูนย ์
บ่มเพาะให้เข้มแข็ง 

 สวพ. 



 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

3.4 พัฒนารายได้
จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) (ต่อ) 
 

3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์
ความรู้และการบริการวิชาการ
(สังคม) (ต่อ) 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จาก
บริการสังคม 

3.4.1.2.1  สนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้
จากผลงานวจิัยให้
น าไปบริการวิชาการ
และสร้างรายได้จาก
การบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 

 
3.4.1.2.2 สนับสนุน

มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันให้การ
รับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบรกิารวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 

2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อ
สร้างระบบงบประมาณมหาวิทยาลยัที่เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น  

3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ (UBI) ให้เข้มแข็งและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

4) พัฒนาการฝกึอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   เพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 
5) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การเป็น

ผู้ประกอบการใหม ่
6) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็นนวัตกรรมขององค์กร

และให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ
 

1) โครงการจัดหารายได้ 
จากการบริการสังคม 

สวพ. 

3.5 ได้รับการ
ยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่
พึ่งทางเทคโนโลยี
และการพัฒนา
อาชีพ (ประสิทธิผล) 

3.5.1 จ านวนผลงานบริการ
วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์
จริงในการพัฒนาอาชพี 
(ตอบสนองนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นที่พึ่ง
ของสังคม) 

3.5.1.1 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม  

3.5.1.1.1 ส่งเสริมโครงการ 
เพื่อพัฒนาอาชพี 

1) ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชพีแกส่ังคม 
2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านบริการ

วิชาการและการพัฒนาอาชีพ โดยจัดกิจกรรม 
เชิงวิชาการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

1) โครงการพัฒนา
อาชีพ 

สวพ. 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ  
ระดับหน่วยงาน 

4.1 มีกลไกการ
อนุรักษ์และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ  (คุณภาพ) 

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

4.1.1.1 จ านวนโครงการ
บูรณาการด้านท านบุ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 
  

4.1.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์ตามหลกั
ศาสนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
สมบูรณ์ 

4.1.1.1.2 สร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และท านุ
บ ารุงอย่างยั่งยืน 

1) สร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพฒันามนุษย์อย่าง
เป็นระบบตามหลักศาสนา 

2) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ชุมชน 

3) สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม 
4) สร้างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลอาหารไทย 
5) การท่องเท่ียวเชิงดิจิทัลในเขตพระนคร 
6) การท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
7) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร สัมพันธ์กับวัดและวัง 
 
 

1) โครงการปฏิบัติธรรม
สร้างคน พัฒนาตนสร้าง
ธรรมะ  
2) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี  
3) โครงการจัดท า
ฐานความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ท านุบ ารุง 
4) แผนงานการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
5) โครงการสร้าง
ความสัมพันธก์ับศิษย์เกา่  
6) โครงการปรับรูปแบบ
องค์กรและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามชั้น
ปี  
-ให้มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการวิจัย
นักศึกษา  
-ให้มีการวิเคราะห์ และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามชั้นปี  

กศว. 



-ให้มี Seminar Series ที่
สอดคล้องกับ 21st 
Century Skills และ
สอดคล้องตามชั้นปี  
-ให้มี Division of Parent 
and Family Relations 
ประสานงานอยา่งใกล้ชิด
กับผู้ปกครอง เป็นสื่อกลาง
ของ มทร.พระนคร กับ
ผู้ปกครอง  
- ให้มี Web Portal เพือ่
งานในมหาวิทยาลัย 
7) โครงการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการด้าน
กิจกรรมนักศึกษา ที่
เช่ือมโยงระหวา่ง
หน่วยงานกลางและคณะ/
สานัก/สถาบัน  

4.1.1.2 จ านวนผลงานด้าน
การอนุรักษ ์ท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลย ี 

4.1.1.2.1 บูรณาการองค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัย
เช่ียวชาญเข้ากับการ
อนุรักษ์ ท านบุ ารุง
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมการน านวัตกรรมด้านประหยดัพลังงาน และ
พลังงานทดแทนมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย 

2) รณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ มีจิตส านกึด้าน
การประหยัดและอนุรกัษ์พลังงาน 

1) โครงการถ่ายทอด
ค่านิยมองค์กร  
2) โครงการบูรณาการองค์

ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญกับการ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

3) โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชู

บุคคลที่ได้รับรางวัลและทา
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย /
เป็นคนต้นแบบของสังคม  
 

กศว. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 มหาวิทยาลัย
สร้างจิตส านึก รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

4.2.1 จ านวนงบประมาณ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

4.2.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของโครงการGreen 
University  

4.2.1.1.1 ส่งเสริมการ
ประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน
ภายในมหาวิทยาลยั 

4.2.1.1.2 การก าจัดขยะดว้ย
เทคนิค 3Rs 
(Reduce, Reuse 
and Recycle) 

1) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิงอุตสาหกรรม 
2) สนับสนุนการวางแผนก าจัดขยะดว้ยเทคนิค 3Rs และ

น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
3) สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบ

ครบวงจร 

1) โครงการ  Green 
University 
เช่น โครงการอนุรักษ์
พลังงาน  

กองกลาง 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อย่างมีคุณภาพ 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.1 มีการพัฒนา
ระบบทุนมนุษย ์
เพื่อให้บุคลากร
ท างานอยา่ง 
มืออาชีพพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชวีิต
ที่ดี (การพัฒนา
องค์กร) 

5.1.1 ระดับความ 
พึงพอใจของบุคลากร 
ที่ได้รับการส่งเสริม 
การท างานและการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบ (ระดับบริหาร 
อาจารย์ พนกังานสาย
สนับสนุนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล) 

5.1.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการพัฒนา
ด้านอาชีพ   
  

5.1.1.1.1 พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้
บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ  
มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรัก
และภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหนา้ในอาชีพ 
(Career Path) 

2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษา บุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมินผล 
4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราสว่นบุคลากรสายวิชาการต่อสาย

สนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล 

5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 

6) สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างจิตส านึกต่อ
มหาวิทยาลัยของบุคลากร 

1) โครงการปรับ
โครงสร้างองค์กร และ
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ/
สานัก/สถาบัน  
2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
วิชาชีพอื่น  
 

กบ. 

5.2 ปฏิรูป
มหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University 
(การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย  

5.2.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบูรณาการ 
ตามพันธกจิ 

5.2.1.1.1 พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้
บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ มี
วัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรัก
และภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 

5.2.1.1.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อ

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหนา้ในอาชีพ 
(Career Path) 

2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษา บุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมินผล 
4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราสว่นบุคลากรสายวิชาการต่อสาย

สนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล 

5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 

6) สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างจิตส านึกต่อ
มหาวิทยาลัยของบุคลากร 

7) พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1) โครงการ Digital 
University 
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานและการ
ให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว (One Stop 
Service & Integration 
/ Self Service / e-
Service)  
- โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล (RMUTP 
Data Warehouse)  

สวส. กบ. 



 

สนับสนุนการเป็น 
Digital University 

8) บูรณาการระหว่างการให้บริการและเทคโนโลยีดิจิทัล 
9) มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 

- โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT  
 
 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

5.3.1.1  
ผลประเมิน 
การบริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.3.1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ตาม
หลักการมีส่วนร่วมและธรรมา    
ภิบาล 

5.3.1.1.2  มีระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ/ส านกั/สถาบัน 

2) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว ลดขั้นตอน 

เพื่อน าไปสู่ One Stop Service 
4) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมต่อกันเพื่อการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธภิาพ 
5) โครงการพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน

หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
6) พัฒนาระบบหอ้งปฏิบัตกิารกลาง (Central 

Laboratories) เพิ่มขึ้น 
 

1) โครงการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลในองค์กร
2) โครงการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างาน 
(Productivity 
Improvement)  
3) โครงการปรับปรุง
การบริหารขององค์กรที่
มุ่งเน้นคุณภาพเชิงรุก 
(Total Quality 
Management : TQM)  

ประกันคุณภาพ 

5.3.1.2  
ร้อยละความส าเร็จ
ในการปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงานตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  
ระยะที่ 12 

5.3.1.2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
ระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายเพือ่การศึกษา 
(Target Market) และการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทกุด้าน (ก าลังคน งบประมาณ พันธกิจ 
และทรัพยากรที่จ าเป็น) ในอนาคต 

2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 

3) จัดท าฐานข้อมูลการเปรียบเทียบคู่แข่งของมหาวิทยาลัย
ทั้งระดับประเทศและอาเซียนแบบ Real Time 

 

1) โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและ
ประเมินความส าเร็จใน
การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานตามแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ 12 
2) โครงการจัดทาแผน
แม่บทด้านการ
ประชาสัมพันธ ์ 
- โครงการการปรับปรุง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

กนผ. 

5.3.1.3  
ร้อยละความเสี่ยง 
ที่ลดลงของ
มหาวิทยาลัย 

5.3.1.3.1 เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนาระบบการ
บริหารความเส่ียง ให้สัมพันธ์กบั
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

 

1) จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 
2) คณะท างานพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากร 
3) วัดและประเมินผลความเส่ียงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

1) โครงการการจัดท า
แผนบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลยั 

กนผ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(บุคลากรภายใน กรรมการ 
ผู้มารับบริการ) ในด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยั
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.3.1.4 ร้อยละความส าเร็จใน
การเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากบั 
ของรัฐ 
 

5.3.1.4.1 การเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐ 

1) เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

1) โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบั
ของรัฐ  

กบ.+สอ. 

5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่
น ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
จริงของหน่วยงานอย่างเห็น
ผลเป็นรูปธรรม 

  1) โครงการส่งเสริมการ
น าองค์ความรู้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของหน่วยงาน 

ศูนย์จัดการความรู้ 
KM 



เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร 

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล 
(ประสิทธิภาพ) 

5.3.2 จ านวนรางวัล
ด้านการบริหารจัดการ
ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5.3.2.1 การใช้จา่ยงบประมาณ
เป็นไปตามแผนของส านัก
งบประมาณ 
 
 
 
 

5.3.2.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง 
ตามหลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล 

 

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ/ส านกั/สถาบัน 

2) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว ลด

ขั้นตอน เพื่อน าไปสู ่One Stop Service 

1) โครงการจัดท า
แผนการดาเนินงานและ
งบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (3 ปี)  
- แผนการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินแบบธรร
มาภิบาล 

กนผ 

5.3.2.2 ผลการประเมิน 
การประกันคุณภาพ 
ด้านการบริหารจัดการ 
 

5.3.2.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง 
ตามหลักการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภบิาล 

5.3.2.2.2 มีระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุด 

5.3.2.2.3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
ระบบการตลาดเพื่อการ
แข่งขันทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายเพือ่การศึกษา 
(Target Market) และการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทกุด้าน (ก าลังคน งบประมาณ    
พันธกิจ และทรัพยากรที่จ าเป็น) ในอนาคต 

2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 

3) จัดท าฐานข้อมูลการเปรียบเทียบคู่แข่งของ
มหาวิทยาลัยทั้งระดับประเทศและอาเซียนแบบ 
Real Time 

 

1) โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างคณะ/
หน่วยงาน 
 

ส านักประกันคุณภาพ 
และสอ 

 

 

 

 



 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร  

(15 ปี) 
ตัวชี้วดั  5 ป ี กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงาน 

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

5.4.1 สัดส่วนการได้รับ
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
ต่องบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

5.4.1.1  จ านวนโครงการบูรณา
การด้าน Digital Economy 
 
 

5.4.1.1.1  สนับสนุนงานตาม
พันธกิจที่สอดคล้อง
กับนโยบาย Digital 
Economy ของ
รัฐบาล 

1) สนับสนุนการบูรณาการ 
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้
น าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย Digital 
Economy 

1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน Digital 
Economy 
-แผนการเขยีนค าขอ
งบประมาณ DE 
2) แผนงานการจัด
กิจกรรม /นิทรรศการ 
งานแสดงผลิตภัณฑ์ 
และกิจกรรมสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก 
- แผนกจิกรรม/
นิทรรศการ DE 

 
 
สถาบันสหวิทยาการ
สด. 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ 
และทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

5.5.1 จ านวนงบประมาณ 
มีความพร้อมเพื่อการพัฒนา
และบริหารกจิการ
มหาวิทยาลัยให ้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (รวมรายได้อื่นที่
นอกเหนือจากงบประมาณ
ภาครัฐ) 

5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นที่
นอกเหนือจากงบประมาณ
ภาครัฐ 
 
 

5.5.1.1.1 สร้างระบบการหา
รายได้อื่น
นอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจากภาครัฐ 

1) จัดตั้งส านักงานเพื่อบริหารจัดการด้านเงิน
บริจาค 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างศิษย์เก่าและ
มหาวิทยาลัยเพือ่การมีส่วนร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยา่งเข้มแข็ง 

3) สร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพยข์อง
มหาวิทยาลัย 

4) การพัฒนารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) โครงการจัดตั้ง
ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
-แผนการจัดการงาน
บริหารจัดการพื้นที ่
 

 
 
กองคลัง 
 
 
 
 

 


