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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ค�ำน�ำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นการจัดท�ำแผนระยะ 5 ปี
โดยให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มากขึ้นและด�ำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 2574) สัมพันธ์กบั ระบบงบประมาณเพือ่ การพัฒนาประเทศซึง่ ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลส�ำคัญทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ การคิดวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ
ดังแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน และครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาก�ำลังคน
ของประเทศและสังคมโลก ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นระบบตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยอย่างมี
คุณภาพ มีองค์ความรู้สูง ทักษะสูงทั้งในด้านวิชาชีพและการด�ำรงชีวิต มีจิตใจเย็นเป็นมนุษย์ตัวอย่างให้ครอบครัว ชุมชน
สังคม เพื่อความสงบ ร่มเย็น เป็นสันติ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นพันธกิจหลักด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 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�ำ  Balanced Scorecard (BSC) มาใช้บริหารองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภาพ จึงสอดคล้อง
ตามแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยชั้นน�ำหลายแห่งที่ประสบผลส�ำเร็จ เพื่อให้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สัมพันธ์กับ
บริบทของมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงาน ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อพัฒนา
ทุนมนุษย์ และหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันสหวิทยาการ
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ สถาบันภาษา ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเหล่านี้ได้ด�ำเนินการพัฒนาองค์
ความรู้ บริหารองค์ความรู้และบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ น�ำไปสู่การพัฒนาทรัพยากร พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาวิชาชีพเฉพาะทางให้มีความรู้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SMEs)
การขายสินค้าออนไลน์ (Digital organization) และผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ทิ มี่ ที กั ษะสูง ให้กา้ วหน้ามากขึน้ เพือ่ เป็นทรัพยากร
ที่ส�ำคัญของประเทศและสากลได้อย่างยั่งยืน
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหารงบประมาณของประเทศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ อาทิ ระบบงบประมาณเชิงบูรณาการ
(Agenda) พื้นที่ (Area) พื้นฐาน (Function) งบพื้นฐานจึงมีเพียงงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นไม่มาก งบลงทุนโดยเฉพาะ
สิ่งก่อสร้างต้องมีการจัดการที่ดี มีการผลิตผลงานที่มีความคุ้มค่าอย่างชัดเจน จึงมีโอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ เพราะสถานการณ์ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต้องอาศัยทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะสูง
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการสร้างสังคมแห่งสันติ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการสร้างสังคมผู้ประกอบการ มีระบบการสร้างอาชีพตั้งแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัย จบการศึกษาออกไป
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SMEs) เช่น การขายสินค้าออนไลน์ (Digital organization) เป็นต้น
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงบประมาณส่งผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐ ต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายของประเทศ
ผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณจึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น
จึงมีการจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการให้มคี วามเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการบนพืน้ ฐานทีม่ อี ยูเ่ ดิม และมุง่ สูค่ วามเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)
ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แรก ที่มีการบริหารจัดการสัมพันธ์กับระบบงบประมาณของประเทศและ
การบริหารราชการแผ่นดิน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำที่ประสบผลส�ำเร็จด้วยการมีแผนพัฒนาสอดคล้องกับ
การบริหารและพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) จึงน�ำหลักการบริหารจัดการทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality
Management : TQM) ด้วยเครื่องมือครอบคลุม มิติพัฒนาองค์กร มิติการสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงาน
ภายในองค์กร มิติการบริการให้ได้รับความพึงพอใจของผู้มารับบริการหรือมิติลูกค้า และมิติการบริหารด้านการเงินและ
งบประมาณทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้วย Balance scorecard (BSC) ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นหัวใจในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ประสบความส�ำเร็จตามแผน ทุกคนในองค์กร
เห็นความส�ำคัญในการด�ำเนินการจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีหลักการปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญ คือ
1. วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการวัดและประเมินผล
2. วิธีการวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้วยดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ (Key performance Indicator)
โดยมีการก�ำหนดค่าเป้าหมายเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำและตรงตามที่สังคมต้องการมากขึ้น
3. พัฒนาระบบและวิธกี ารรายงานผลตามดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จ และผลงานแห่ง ความท้าทายต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยี
4. การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ประสบผลส�ำเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรพัฒนาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
ที่ส�ำคัญคือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงจากนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การถ่ายทอด ถึงผู้ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
พันธกิจและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และดัชนีชี้วัด รวมถึง

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

เทคนิคการท�ำงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร ประโยชน์
ต่อประเทศและต่อการพัฒนาเพื่อสันติภาพของโลก
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
สามารถน�ำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรม สามารถบรรลุแผนปฏิบัติราชการและส�ำเร็จค่าเป้าหมายส�ำคัญ
สัมพันธ์กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ปี ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทั้งนี้ การรายงานผลการด�ำเนินงานจะมีระบบมากขึ้น ทั้งรูปแบบการพัฒนาการท�ำงานและระยะเวลาในการประเมินผล
เพื่อส่งเสริมบุคลากรทั่วทั้งองค์กร การรายงานผลสัมฤทธิ์ในรอบเวลาปฏิบัติราชการในการปฏิบัติราชการที่สามารถวัด
และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระเวลาที่ต่างกัน อาทิ รอบการท�ำงานระยะ 1 เดือน รายไตรมาส (3 เดือน)
ราย 1 ภาคเรียน ราย 6 เดือน ราย 9 เดือน ราย 1 ปีการศึกษา และรายงานเมื่อครบรอบงบประมาณประจ�ำปี เป็นต้น
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

บทสรุปผู้บริหาร
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสบผลสำ�เร็จในการจัดการเรียนการสอน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา นำ�ไปสู่การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ ทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการบริหารจัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีคณ
ุ ภาพ ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมีศกั ยภาพสูงและเป็นทีพ่ งึ่ ของสังคมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิ ารศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู    
้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งพัฒนาอาชีพที่สังคมต้องการ เพื่อเป็น มหาวิทยาลัย
ผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติทักษะสูง โดยมีระบบการพัฒนาอาจารย์ พัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย
และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นไปตามนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2574) เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่กำ�หนดไว้ โดยภาพรวมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฉบับที่ 12 มีองค์ประกอบสำ�คัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยผูส้ ร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบตั เิ ป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นทีพ่ ง่ึ ของสังคม”

คำ�อธิบาย

• มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การประกอบอาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์
ให้มีคุณภาพชีวิตสมบูรณ์ เป็นมนุษย์ตัวอย่าง
• สร้างแรงบันดาลใจ
พัฒนาทักษะวิชาชีวิตด้วยความมีระเบียบวินัยสูง ใฝ่เรียนรู้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจนำ�ไปพัฒนาวิชาชีพบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีทักษะสูง เป็นประโยชน์ตนเองและส่วนรวม
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
• ทักษะการคิดเป็นระบบ
ระบบการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับความมีระเบียบวินัยสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ด้วยการฝึกคิดวิเคราะห์
และปฏิบตั ใิ นเรือ่ งยากอย่างเป็นระบบเพือ่ ประสบความสำ�เร็จและเป็นแรงจูงใจให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยการพัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ  
• ปฏิบัติเป็นเลิศ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ สะสมประสบการณ์ การมีทักษะสูงในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตามหลัก
วิทยาศาสตร์
• เป็นที่พึ่งของสังคม
การนำ�ความรู้ไปปฏิบัติเพื่อผลิตผลงานให้ประโยชน์สังคม ในระดับครอบครัวเข้มเข็ง สู่ชุมชน ตามแนวทาง
การเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้และเป็นผู้นำ�ที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ประกอบด้วย เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิต
ปัญหา เป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์สุจริต มองเห็นปัญหาเป็นปัจจัยสำ�หรับการพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัยและเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

พันธกิจ (Mission)

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยา
บรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำ�นุบำ�รุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ� ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล
RMUTP strives to be one of the powerful technological university,
Which produces internationally recognized hands-on graduates.

ค่านิยมหลัก (Core Values)

คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำ�อย่างมืออาชีพ
Think Creatively, Do Professionally

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
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มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
An innovative and Technological University for the Land

อัตลักษณ์ (Identity)

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

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

สุภาษิตสากล

ป̣า โลกสฺ̣มิ ปชฺ̣โชโต                                                                                            
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก                                                                                 
Intelligence is the light in the world

ปณิธาน (Determination)
R M U T P
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:
:
:
:
:

Responsibility
Mastery
Unity
Technology
Personal Integrity

ความรับผิดชอบ
มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญ
รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
มีคุณธรรม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12
1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
3. พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
4. พัฒนาการทำ�นุบำ�รุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนที่พัฒนา
ในระยะที่ 1 โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์ 48 กลยุทธ์ และการวัดผลสำ�เร็จเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณาจารย์พฒ
ั นาศักยภาพเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผูส้ ร้างแรงบันดาล
ใจให้นกั ศึกษา (การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์ผสู้ อน
มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนการสอน)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล
2) ร้อยละของอาจารย์ประจำ�ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4) ร้อยละของอาจารย์ประจำ�ที่ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
5) ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอน
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2) ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
เป้าประสงค์ท่ี 1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล
(คุณภาพ หรือ ผูเ้ รียนประทับใจผู้สอนที่มีทักษะสูงและกระบวนการเรียนรู้ แนะนำ�ผู้อื่นเข้ามา
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้ประโยชน์ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่มีหรือมีน้อยกว่า)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย
2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
4) ระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงาน(นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม
(ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิตสะอาดตั้งมั่นว่องไว
ในการเรียนรู้และการทำ�งาน)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของมหาวิทยาลัย
2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ�หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3) จำ�นวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
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เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
(พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาองค์ประกอบการวิจยั พัฒนานักวิจยั พัฒนาสิง่ อำ�นวยความสะดวก
และพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ร้อยละของจำ�นวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอ่ จำ�นวนอาจารย์ประจำ�
และนักวิจัย
2) จำ�นวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกทั้งที่เป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้วิจัยร่วม
		

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการทำ�งานวิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ  วิจัย ทันสมัย และ
สะดวกในการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ร้อยละความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย
		
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์
(คุณภาพ หรือ ผลงานวิจัยนำ�ไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคมและนักวิจัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่อง)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) จำ�นวนของการวิจัยที่นำ�ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการในระยะ 1 ปี
2) จำ�นวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
3) จำ�นวนงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำ�งานร่วมกับองค์กรภายนอก
(พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความพร้อมในการบริการวิชาการและบริการสังคม)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) จำ�นวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม
2) ร้อยละของจำ�นวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการดำ�เนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย
		
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน
(ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค์ความรู้ใหม่และทันสมัยรองรับการบริการวิชาการมากขึ้นและ
ระบบบริการวิชาการมีความคล่องตัว)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ร้อยละความสำ�เร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ
2) ระดับความสำ�เร็จในการส่งเสริมด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค์ความรูท้ ดี่ ี มีหลักสูตรใหม่รองรับการบริการวิชาการและ
บริการสังคม)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) จำ�นวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย
2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3) ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาองค์ความรูข้ อง มทร.พระนคร ทีส่ ามารถพัฒนาและนำ�ไปบริการวิชาการแก่สงั คม
เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ
(ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการวิชาการและบริการสังคมมีการรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพ
หรือการพัฒนาอาชีพใหม่)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) จำ�นวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม
2) จำ�นวนเงินรายได้จากบริการสังคม
เป้าประสงค์ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ
(ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายได้จากการบริการสังคม ที่เข้มแข็ง)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) จำ�นวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
2) ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนามาตรฐานด้านบริการวิชาการ
3) จำ�นวนสิ่งประดิษฐ์จากการปฏิบัติทักษะสูงส่งเสริมแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ท่ี 4.1 มีกลไกการอนุรกั ษ์และทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของประเทศ
(คุณภาพ หรือ องค์ความรู้ได้รับความสนใจมากขึ้นจากสังคม/ชุมชน
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) จำ�นวนโครงการบูรณาด้านทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม/ชุมชน
2) จำ�นวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี
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เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตสำ�นึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
(ประสิทธิผล หรือ ผลดำ�เนินงานได้รับการสนับสนุนก่อให้เกิดโครงการพัฒนาต่อยอดร่วมกับ
สังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ระดับความสำ�เร็จของโครงการ Green University
2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
3) ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงการร่วมกับชุมชน/สังคม

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพือ่ ให้บคุ ลากรทำ�งานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลีย่ นแปลง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ การพัฒนาจิตสาธารณะและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ  
2) ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
								
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University
(พัฒนาองค์กร หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทันสมัยพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ร้อยละความสำ�เร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการตามพันธกิจ
2) ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยดิจิทัล
		
เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริ ห ารจั ด การมี ค วามคล่ อ งตั ว เอื้ อ ต่ อ การแข่ ง ขั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก การ
มีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
(ประสิทธิภาพ หรือ การทำ�งานทัว่ ทัง้ องค์กรเป็นระบบ P-D-C-A และระบบการประเมินผลงาน
มีประสิทธิภาพ)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) ร้อยละความสำ�เร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12
3) ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย
4) ร้อยละความสำ�เร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ
5) จำ�นวนองค์ความรู้ที่นำ�มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
6) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของสำ�นักงบประมาณ
7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผูน้ ำ�ด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณภาพ หรือ บุคลากรพึงพอใจ ปลอดภัยในการทำ�งาน มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ผู้รับบริการ
ประทับใจ หน่วยงานภายนอกพึงพอใจ)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) จำ�นวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy
2) ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการด้าน Digital Economy
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เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
(ประสิทธิผล หรือ ผลงานทั้งองค์กรได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานตัวอย่าง ระบบสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้มแข็ง)
การวัดผลสำ�เร็จเชิงกลยุทธ์
1) ร้อยละรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ
2) ระดับขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อาศั ย หลั ก การ
ระดมสมอง (Brainstorming) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้ได้แผนพัฒนาที่นำ�ไป
ดำ�เนินการได้ โดยกำ�หนดมาตรการ แนวทางเพื่อมุ่งดำ�เนินงานสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำ�คัญ
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และดำ�เนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เพื่อให้ได้แผนพัฒนาในช่วง พ.ศ. 2560 เป็นช่วงพัฒนา
ระบบงาน พ.ศ. 2561 เป็นการบริหารระบบงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เดิมและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหม่
เพือ่ ให้เป็น Base line เพือ่ การขับเคลือ่ นทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการกำ�หนดระบบการทำ�งานอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562
ดำ�เนินการโดยใช้เครือ่ งมือดัชนีชวี้ ดั ความสำ�เร็จ (Key performance indicator) สัมพันธ์กบั พันธกิจของหน่วยงาน สำ�หรับ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ทิ กั ษะสูง เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
ต่อไป
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ส่วนที่ 1
บทน�ำ
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ส่วนที่ 1 บทน�ำ
1.1 หลักการและเหตุผลของการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุก 5 ปี นับจากนี้ จะจัดทำ�ขึน้ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีการระดมความคิดเห็น (Brain storming) และ
การวินิจฉัย (Diagnose) ซึ่งครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เมื่อประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เมื่อประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
แล้วนั้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการบริหารจัดการ และพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มี
บทบาทสำ�คัญในการผลิตกำ�ลังคน ที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการดำ�เนินงานที่ชัดเจน ตามพันธกิจและให้บรรลุ ตามเป้าหมายสูงสุด
ในระยะ 5 ปีแรก ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา เน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ มีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพิ่มเติมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมการเรียน
การสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาตามความสนใจและถนัด เสริมสร้างแนวทางเพื่อให้มีนักเรียน
ทีม่ ศี กั ยภาพสูง และมีผลการเรียนดีมาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพิม่ มากขึน้ หานักเรียนทีม่ ศี กั ยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทำ�งาน
ได้ทันที
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ไปสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
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ภายนอกเพิ่มขึ้น มีการวิจัยแบบบูรณาการและการทำ�งานเป็นทีม มีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัย
ที่นำ�ไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น ต่อยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี ผลิตหนังสือ ตำ�รา ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำ�งานร่วมกับองค์กรภายนอกพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการที่เอื้อต่อการแข่งขัน และ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้สามารถ
บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ มีการเผยแพร่งานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ มหาวิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งด้านการบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agenda และ Area ตามแผนงบประมาณของภาครัฐ ไปสู่ การสร้างอุทยานเทคโนโลยี
เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดไปสู่สังคมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น สามารถบริการวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคม
และภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเป็นโครงการบริการวิชาการที่นำ�ไปสู่การสร้างรายได้ ซึ่งสนับสนุนให้การรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล และสำ�คัญทีส่ ดุ คือ ได้รบั การยอมรับจากประชาชนให้เป็นทีพ่ ง่ึ ทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มีกลไก การอนุรักษ์และทำ�นุบำ�รุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ของประเทศ สร้างองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรมทีม่ คี วามโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพิม่ มากขึน้ มีกจิ กรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
ที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมชุมชนมากขึ้น มีการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุน พัฒนาให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำ�นึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ส่งเสริม
การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย การกำ�จัดขยะด้วยเทคนิค 3R (Reduce Reuse Recycle)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทำ�งานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ โี ดยมุง่ การพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University ภายใต้การบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว เอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ นำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ระยะ 15 ปี
สูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดทำ�แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนยุทธศาสตร์สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการจัดทำ�แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 ดังกล่าว
เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุง่ ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบตั ทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์
ทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

การดำ�เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ปี ก ารศึ ก ษา 2557 – 2561
ประสบความสำ�เร็จตามแผนที่ได้วางไว้ เห็นเป็นรูปธรรมทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนการดำ�เนินงาน
ที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำ�ปีการศึกษา 2557 – 2561
โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560
- 2574)
จากสถานการณ์ปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และการใช้ชวี ติ ของมนุษย์เปลีย่ นแปลงมากขึน้ นำ�ไปสูร่ ะบบ
สังคมแห่งการหลอมรวมเชือ่ มโยงกันแบบ “ไม่มพี รมแดน” และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของประชากรโลก ปรากฏให้เห็น
ชัดเจนอย่างเป็นลำ�ดับ มีผลทำ�ให้เกิด การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มนุษย์ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ให้มีความพร้อมในการดำ�รงชีวิตอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและก้าวหน้าในชีวิต สถาบันการศึกษาจึงมุ่งสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ มุ่งพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถ ในการดำ�รงชีวิตอย่างปลอดภัย และสถาบันการศึกษา
จึงมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคม แห่งสันติภาพมากขึ้น รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งเสริมให้
มนุษย์มชี วี ติ สมบูรณ์และอยูร่ ว่ มกันได้อย่างเหมาะสม แม้วา่ จะมีความแตกต่างกันด้านอาชีพ เผ่าพันธุว์ ฒ
ั นธรรม และศาสนา
และสถานศึกษาทีเ่ ป็นผูน้ ำ�ด้านการพัฒนามนุษย์ตามหลักของวิวฒ
ั นาการ จะเป็นหน่วยงานผูส้ ร้างองค์ความรูใ้ หม่ สร้างผลงาน
และเพิ่มคุณค่ามากขึ้นโดยผ่านการบ่มเพาะทั้งด้านระบบการคิด พัฒนาทักษะชีวิต ก้าวสู่ความสำ�เร็จ ความอิสระ
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีประโยชน์ส่วนรวมและเป็นที่พึ่งสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นส่วนหนึง่ ของระบบสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงสุดของประเทศ
ที่เน้นด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัย ผลงานวิจัยนำ�ใช้ประโยชน์
ผลิตผลงาน ผลิตตำ�ราเรียน โดยอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนากิจการด้านการเรียนการสอน
วิจัยและบริการวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม
อย่างยั่งยืน ต่อไป
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเป้าหมายที่จะ
ดำ�เนินการ ได้แก่
- การบริหารจัดการตามพันธกิจให้เป็น Digital University เพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย  ให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนนวัตกรรม
สารสนเทศ ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาเครือข่ายโดยการถ่ายทอด องค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ เพื่อให้มีการนำ�
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และนำ�ไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน การดำ�เนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เพือ่ ให้เกิดระบบงบประมาณทีห่ ลากหลาย นอกเหนือจากงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ บริหาร
การศึกษาให้มศี กั ยภาพ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ โดยจะดำ�เนินตามแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์ Balanced Scorecard
(BSC) ทั้งมีวัตถุประสงค์ในมิติประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร และมีการวัดวัตถุประสงค์
ด้วยดัชนีชี้วัดผลงาน และการตั้งค่าเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการข้อมูลในการดำ�เนินการของมหาวิทยาลัย
ผลที่ได้เป็นดัชนีชี้วัดสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง หรือในการบริหารงานของรองอธิการบดี จำ�นวน 24 ดัชนีชี้วัด คณบดี
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ผู้อำ�นวยการ (สถาบัน/สำ�นัก/กอง/ศูนย์) จำ�นวน 37 ดัชนีชี้วัด เพื่อยกระดับความสามารถของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
รองรับกับสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถพัฒนาและดำ�เนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม
ที่กำ�หนดไว้

1.2 ขั้นตอนการจัดทำ�แผนฯ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ถูกจัดทำ�ขึ้น
โดยมีคณะกรรมการจัดทำ�แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มีการพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งเป็นการจัดทำ�
แผนแบบ Top - Down และ Bottom – Up บุคลกรมีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้
กระบวนการจัดทำ�แผนดังกล่าว มีขั้นตอนต่างๆ
ที่สำ�คัญ สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระยะ 15 ปี  (2560 – 2574)
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระดมความคิดเห็น   
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จัดทำ� (ร่าง) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
แก้ไข (ร่าง) แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ
เสนอผู้บริหาร
ระดับสูงพิจารณา

ไม่ผ่าน

ผ่าน
A
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ภาพที่ 1-1 กระบวนการจัดทำ�แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

A
แก้ไข (ร่าง)
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
เสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
นำ�แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ
วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำ�
แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี (Action Plan)
การนำ�แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีสู่การปฏิบัติ
ภาพที่ 1-1 กระบวนการจัดทำ�แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ต่อ)

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผล
2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถนำ�ไปใช้
ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี แรก (พ.ศ. 2560 - 2564)
3) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สร้างองค์ความรู้เป็นระบบมากขึ้น มีแผนการปฏิบัติงานชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
การบริการวิชาการ การทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์   
4) การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มีระบบสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี
5) เน้นการพัฒนาทางวิชาการและบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Digital
University และเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ
6) มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการพัฒนาผลงานของมหาวิทยาลัย และระบบบริหารจัดการ
งบประมาณที่เข้มแข็ง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
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ส่วนที่ 2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัย
ท�ำการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทย นโยบายระดับชาติ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ วิเคราะห์สถานการณ์ปจั จุบนั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยน�ำไปด�ำเนินงานให้บรรลุ พันธกิจ
ภายใต้วิสัยทัศน์ ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทย
จ�ำนวนประชากรของโลก ณ พ.ศ. 2560 คือ 7.63 พันล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การ
สหประชาชาติได้คาดการณ์จ�ำนวนประชากรโลกในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะมีประชากรจ�ำนวน 9.7 พันล้านคน
ถึงแม้ว่าจ�ำนวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเติบโตของประชากรโลก (World growth rate) กลับลดลง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเมือง ส่งผลให้โครงสร้าง
ประชากรโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในส่วนของประเทศไทย ก็มีแนวโน้มเข้าสังคมผู้สูงอายุ อัตราการ
เพิม่ ของจ�ำนวนประชากรไทยลดลง สืบเนือ่ งมาจากการวางแผนครอบครัว ซึง่ พบว่าปัจจุบนั ประชากรไทยมีอตั ราเจริญพันธุ์
โดยรวม ลดลงต�่ำกว่าระดับทดแทนถึงประมาณ 1.8 คน อีกทั้งประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
โดยการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ. 2560 คือ 65,931,550 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์
จ�ำนวนประชากรไทยในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะลดลงเหลือเพียง 62.452 ล้านคน เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันประชากรไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 74 ปี ณ พ.ศ. 2559 และจะมีอายุยืนยาวขึ้นเป็น 83 ปี
ณ พ.ศ. 2593 ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 17.54 เหลือ ร้อยละ 13.57 และวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.13 เป็นร้อยละ 30.18 ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ท�ำให้อาจจะขาดแคลนแรงงาน จึงต้องมีการพัฒนาแรงงานให้มผี ลิตภาพสูงขึน้ เพือ่ ทดแทนแรงงานทีข่ าดหายไป นอกจากนี้
สังคมผูส้ งู อายุยงั เพิม่ ภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐในการบริการสุขภาพแก่ประชากรอีกด้วย กระแสของวัฒนธรรมโลก
ที่รวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรมท�ำให้เกิดรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
การท�ำงานและความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา
ด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงโลกก�ำลังก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industries 4.0) เทคโนโลยีส�ำคัญ
ที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เช่น 3D Printing หุ่นยนต์ท�ำงานร่วมกับมนุษย์ ท�ำให้รูปแบบการผลิตสินค้า
และบริการเปลีย่ นแปลงไปอย่างสิน้ เชิง การปฏิวตั ดิ จิ ทิ ลั (Digital Revolution) ท�ำให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิง่ ทุกอย่าง
(internet of things) และส่งผลให้รูปแบบการด�ำเนินชีวิต การท�ำงานและความสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
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ดังนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปฏิวัติอุตสาหกรรมในภาค
ส่วนต่างๆ ของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยน�ำระบบอุตสาหกรรม
ที่เป็นออโตเมชั่น (Automation) มาใช้ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการน�ำระบบออโตเมชั่นมาใช้งาน
แต่เป็นเพียงการน�ำมาใช้เฉพาะส่วนและที่ผ่านมาไม่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง
นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทางด้านการสื่อสาร ระบบข้อมูล
สังคมโซเชียลมีเดีย การซื้อขายสินค้าออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอัตรา
การเติบโตและความหลากหลายของข้อมูลเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีแ้ นวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีดา้ น Cloud Computing
เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี การตลาดโลกที่มีผลกระทบ
ต่อวงการอุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะการซือ้ ขายสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tradition IT)
ด้าน IT Infrastructure มีแนวโน้มลดลงและตลาด Public Cloud จะมีแนวโน้มเติบโตขึ้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งนี้
ภาคเอกชนในประเทศไทยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทเี่ ป็น Software as a Services (SaaS) มากขึน้ แม้แต่หน่วยงานภาคการเงิน
การธนาคาร หลายแห่งมีการใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ได้แก่ Salesforce, Google Apps และ Microsoft Office 365
ด้านเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต�่ำ  มีความผันผวน และศูนย์รวมอ�ำนาจทางเศรษฐกิจย้ายด้านทวีปเอเชีย
บทบาทของประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น การแข่งขันในตลาดการค้าโลกเป็นรูป
แบบการค้าทีม่ แี นวโน้มเปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารค้าเสรีมกี ารเคลือ่ นย้ายเสรีของทรัพยากร แรงงาน เงินทุน ข่าวสาร เทคโนโลยี
สินค้า โดยมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วท�ำให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการต้องปรับตัว
ให้ทัน นอกจากนี้อุปสงค์ในประเทศน้อยกว่าขีดความสามารถในการผลิตท�ำให้พึ่งการส่งออก ในขณะที่ผลิตภาพปัจจัย
การผลิต (TFP) ขยายตัวน่าพอใจแต่ยังต้องใช้เวลา และก�ำลังแรงงานเริ่มลดลงในขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
ไม่สามารถสนองความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ ปัจจุบันธนาคารโลกจัดกลุ่มประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง-สูง จึงควรเพิ่มมูลค่าของธุรกิจภาคบริการ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และสัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้ และการกระจายการถือครอง
ทรัพย์สินสูงขึ้น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทันสมัยใช้งานได้ตามความจ�ำเป็น ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทั้งครอบคลุมและยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สามารถท�ำได้ด้วย
การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วและอุตสาหกรรมกระแสใหม่ (New s-curve) รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล
และพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตร
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and Nature) ภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศที่ผันผวน ก่อให้เกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถท�ำนายการเกิดภัยพิบัติ
ล่วงหน้าได้ ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรุนแรงขึน้ เนือ่ งจากน�ำทรัพยากรไปใช้ในปริมาณมาก
และรวดเร็วของความเจริญทางอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ฟื้นตัวช้า ปริมาณการผลิตน�้ำมัน
ลดลงและราคาแพงขึ้น จึงมีการผลิตพืชพลังงานทดแทน นอกจากนี้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจ�ำกัด
และกฎเกณฑ์การใช้พื้นที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศจะทวีความเข้มข้นขึน้ สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้มคี วามต้องการใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมเขียว
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จ�ำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ขนาดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น ท�ำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในประเทศเสื่อมโทรมรุนแรงขึ้น ได้แก่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ท�ำให้เกิดปัญหาซากขยะอิเล็กทรอนิกส์
และมีการก�ำจัดหรือการรีไซเคิลด้วยวิธีการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท�ำให้สารพิษรั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
เกิดสะสมสารพิษและตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
ส่วนขยะอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มเช่นกัน เนื่องจากมีสถานที่ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้ง
ขยะมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเกิดจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล ซึ่งยังไม่สามารถก�ำจัดอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด นอกจากนี้
ปัญหาการบุกรุกป่าไม้มากขึ้น และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตอนุรักษ์ ท�ำให้ปัญหาหมอกควันไฟป่ามีความรุนแรง
สถานการณ์นำ�้ และภัยแล้งซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง ขาดป่าไม้ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติมแี นวโน้มทีร่ นุ แรงมากขึน้ และเกิดบ่อยครัง้ ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของไทย
การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมและการ
ก่อเหตุรนุ แรงทีเ่ ปลีย่ นแปลงรูปแบบไปเป็นการก่อเหตุทมี่ ผี กู้ อ่ การจ�ำนวนน้อยคนและบางครัง้ มีผกู้ อ่ การร้ายเพียงคนเดียว
ท�ำให้การป้องกันท�ำได้ยาก และปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของ ผู้ลี้ภัยจากประเทศที่เกิดสงครามและการก่อการร้าย
โดยเฉพาะในยุโรปและแถบตะวันออกทีก่ ำ� ลัง แผ่ขยาย นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มเกิดอาชญากรรมไซเบอร์เพิม่ ขึน้ ซึง่ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ยังคงต้องค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้ประเทศต่างๆ
ยังยึดหลักบริหารจัดการที่ดี ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนมีความเข้มข้นมากขึ้น
รวมถึงประเทศไทย ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินท�ำให้จำ� เป็นต้องปฏิรปู ระบบราชการและการเมือง
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้การเมืองไทย ยังมีความไม่แน่นอนผันผวน นโยบาย
ของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง นอกจากนี้การก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ อาจจะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นของประเทศ
ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวติ ของประชาชนและอาจมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อการร้ายออกมาบังคับใช้
อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2560) ได้ด�ำเนิน
การวางรากฐานมาจากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย
2.2.1 เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทีพ่ ระราชทานแก่พสกนิกร
ชาวไทย มานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยสามารถด�ำรงชีวิต
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน�ำวิชาการต่างๆ ที่สัมพันธ์กันและครอบคลุม
มาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในสังคม
โดยเฉพาะคนในชาติ ประชาชน สถาบันครอบครัว ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้น�ำชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ภายในของแต่ละส่วนในสังคมให้มีส�ำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�ำเนินชีวิต
ด้วยความรู้ อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการน�ำการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี แตกต่าง
จากการด�ำเนินการเพื่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่มีบริบทเพื่อเพิ่มรายได้ขององค์กร บทบาทในการแข่งขันจึงไม่เหมือนกัน
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการพัฒนาความมั่นคงอย่างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชีวิตจึงจะมีความ
ปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณ วิถีชีวิตจึงต่างกันระหว่างการแข่งขันเชิงธุรกิจและวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
“ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีของปัจจัยต่างๆ ส�ำหรับการท�ำงานแต่ละประเภท แต่ละเวลา
ทีไ่ ม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ เช่น การผลิตและ การบริโภคทีอ่ ยูใ่ นระดับพอประมาณ
“ความมีเหตุผล” หมายถึง ปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึงผลทีค่ าดว่า จะเกิดขึน้ จากการกระท�ำนัน้ ๆ อย่างรอบคอบ
“ภูมคิ มุ้ กัน” หมายถึง รากแก้วด้านระเบียบวินยั เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ การเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า จะเกิดขึ้นในอนาคต
เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้
“ความรู”้ ประกอบด้วย ความรูข้ นั้ สูง จินตามยปัญญา หรือภาวะนามยปัญญา ไม่ใช่แค่จำ� ได้ทอ่ งได้ (สุตตมยปัญญา)
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน�ำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน การปฏิบัติ
“คุณธรรม” ทีจ่ ะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีความอดทน
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
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2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
การก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในระยะยาว
พร้อมกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ส�ำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
น�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยทุกภาคส่วน น�ำพาประเทศไทย
ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และสามารถเปลีย่ นผ่านประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ใหม่
ของโลกได้ในอนาคต
► สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทัง้ การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ ระเทศไทย 4.0
โดยใช้ STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics เป็นพืน้ ฐานในการสร้างผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยี
(Technoprenuer) ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นได้ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ตามกรอบการพัฒนาในระยะ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
นอกจากนี้ในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล โดยจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง

กับการดาเนินงานที่สอดคล้องกั บกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่ง ชาติ และนโยบาย
สาคัญ ของรัฐบาล โดยจั ดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ ซึ่ง ยุทธศาสตร์การ
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
สรรงบประมาณรายจ่
ายประจ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ
เป็จันดระบบปฏิ
บัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็นที่พาปี
ึ่งของสั
งคม”
แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 2-1 ระบบปฏิบัติเพื่อพัฒนามนุษย์ให้ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่นสุขภาพทางกายและจิตใจ
ภาพที่ 2-1 ระบบปฏิ
สมบูรณ์บัติเพื่อพัฒนามนุษย์ให้ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่นสุขภาพทางกายและจิตใจสมบูรณ์
จากภาพที
่ 2-1เป็เป็นระบบปฏิ
นระบบปฏิบัตบิตัตลอดทุ
ิตลอดทุ
ีความเข้
ความส
าคักัญบกัพับฒนาการของกาย
จากภาพที
่ 2-1
กช่กวช่งวัวงวั
ยให้ย ให้
มนุมษนุย์ษมย์ีคมวามเข้
าใจาใจให้คให้วามส�
ำคัญ
พัฒนาการของกายและจิ
ตใจนับรแต่
วัยเด็ก เพืด่อการวิ
ให้มเีรคราะห์
ะบบการคิ
และจิ
ตใจนับแต่แรกเกิด ความมี
ะเบีแรกเกิ
ยบ วิดนความมี
ัย ตั้งแต่ระเบี
วัยเด็ยบก วิเพืน่อัยให้ตั้งมแต่
ีระบบการคิ
มีทดั้งศาสตร์และศิลป์
การวิเคราะห์
ั้งศาสตร์
นการพัฒนาชีาวนสัิตแต่
งวัยให้มีค่ยวามสามารถด้
านสั
งคม เข้จนถึ
าใจงการเข้ามาเรียนรู้
ในการพั
ฒนาชีวมีิตทแต่
ละช่วงวัและศิ
ยให้ลมป์ีคใวามสามารถด้
งคมละช่
เข้าวใจการเปลี
นแปลงอย่างเป็
นระบบ
นระบบ
การเข้
มาเรียนรู้ ศึกษาวิ
าชี พฒในสถาบั
การศึกษา เพืด่อเป็เป็นนผู้น�ำครอบครัว
ศึการเปลี
กษาวิช่ยาชีนแปลงอย่
พในสถาบัางเป็
นการศึ
กษาจนถึ
เพื่องเป็
นบุคาลากรของโลกที
่มีกชารพั
นาอาชีพนตามความถนั
เป็นที่พึ่งสังคม เป็นผู้เห็นความส�ำคัญของทุกสรรพสิ่งที่ปรับสมดุลทางธรรมชาติ เป็นมนุษย์ที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
มากขึ้น ไม่ต้องร�่ำรวยเงินทอง แต่ให้มีการออมที่ดี ไม่เดือดร้อน แต่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศหากส�ำเร็จวิชาชีพ และวิชาชีวิตได้ดีแล้วบุคคลนั้น จะปลอดภัยจากความโลภ โกรธ
หลง เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม หากฝึกให้มีในตัวในใจแล้วชีวิต จะด�ำเนินไปตามปรกติสอดคล้องกฎธรรมชาติ ที่ว่า
“เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” เป็นระบบการพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้สูงสุด ท�ำให้บุคคลนั้นเข้าใจได้ว่า “ชีวิตนั้น
ธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาเอง ไม่นานธรรมชาติก็จะน�ำกลับไปไม่มีตนอีกเลย” จึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนให้ดี มีชีวิตเข้าใจ
ธรรมชาติ  จิตสะอาดตั้งมั่นว่องไวในการท�ำงาน ผลิตผลงานที่ดีมีประโยชน์ พัฒนาตนอยู่เสมอสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์
ตนเองและผู้อื่นตลอดชีวิต
เครื่องมือที่ช่วยท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จสูงสุด คือ กฎธรรมชาติ ที่มีการใช้ในหลักการปฏิบัติในบางศาสนา อาทิ
อริยสัจจ์ หากปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วมนุษย์ก็จะมีความสามารถสูงทั้งการคิดการแก้ปัญหาและปลอดภัยจากความทุกข์ได้
มีความสามารถสูงในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตใจสูง เข้าใจความไม่คงอยู่ ไม่ถาวร
ยกเว้นการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้อื่นนั้นเป็นหน้าที่ตามกฎธรรมชาติ หากพัฒนาได้อย่างเหมาะสมแล้วท�ำให้จะมีทักษะ
การเรียนรู้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เป็นระบบการพัฒนาตั้งแต่เด็ก เข้าสู่วัยรุ่น วัยท�ำงาน
วัยพักจากการงาน ตลอดทุกช่วงวัยให้คนไทยมีความสามารถสูง มีการประกอบอาชีพที่พัฒนาด้วยตนเอง มุ่งสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเป็นสังคมแห่งการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับพัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ตามแนวทางการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เป็นระบบการพัฒนาตั้งแต่เด็ก เข้าสู่วัยรุ่น วัยทางาน วัยพัก
จากการงาน ตลอดทุกช่วงวัยให้คนไทยมีความสามารถสูง มีการประกอบอาชีพที่พัฒนาด้วยตนเอง
มุ่งแผนพั
สู่การเป็ฒนนามหาวิ
ผู้ประกอบการเป็
นสังคมแห่
งการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ปัจจัยสาคัญสาหรับ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
บที่ 12 (พ.ศ. 4.0
2560-2564)
พัฒฉบันาประเทศไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพที
่ 2-2่ 2-2
ระบบพั
ฒนาวิ
นัยนคุณ
วิตทีวิต่ดทีีตามช่
วงวัวยงวัด้วยยการเรี
ยนรูย้ตนรูลอดชี
วิตและมี
ชีวิตชสมบู
ภาพที
ระบบพั
ฒนาวิ
ัยคุภาพชี
ณภาพชี
่ดีตามช่
ด้วยการเรี
้ตลอดชี
วิตและมี
ีวิต รณ์
สมบูรณ์
จากภาพที่ 2-2 แสดงระบบปฏิบัติแต่ละช่วงวัยในการพัฒนามนุษย์ให้ระเบียบวินัยเป็นฐาน เป็นรากแก้วส�ำหรับ
ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและก้าวหน้าอย่างถูกต้อง เป็นบุคคลที่พัฒนาประเทศประเทศ ผู้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ พัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวิจัย
(แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) มหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองตลอดชีวิต การเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยสร้างระบบศิษย์เก่าที่ประสบผลส�ำเร็จสูง เป็นบุคคลที่มีคุณค่าตลอดชีวิต ส�ำหรับการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เมื่อพิจารณาจากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท�ำให้การน�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อการพัฒนาประเทศ ก�ำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามหลักความสมดุลและยั่งยืน ให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาทีม่ งุ่ สูก่ ารเปลีย่ นผ่านประเทศไทย จากประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลางไปสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู
มีความมัน่ คง และยัง่ ยืน สังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขและน�ำไปสูก่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ของประเทศ
จึงพบว่า มหาวิทยาลัยควรด�ำเนินการอย่างไร ในเป้าหมายการพัฒนา 6 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะเป็นคนไทยทีส่ มบรูณ์ นัน้ เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตอย่างไร
ประเด็นที่ 2 ความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ตามที่สังคมหรือผู้ประกอบการต้องการอย่างไร
ประเด็นที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพเป็นหน้าที่ของสถาบัน
การศึกษาต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
สร้างระบบเศรษฐกิจทั้งของตนและส่วนรวมต่อไป

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ประเด็นที่ 4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน�้ำ  การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างไร
ประเด็นที่ 5 มีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิม่ ความเชือ่ มัน่
ของนานาชาติตอ่ ประเทศไทย ดังนัน้ บทบาทของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนามนุษย์ดา้ นจิตวิญญาณ
ให้มีทั้งศาสตร์และศิลปะในการครองชีวิต มีความรัก สามัคคี เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาโดยตรง ในการพัฒนา
แต่ละช่างวัย แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ�ำนาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน
ในส่วนนี้นมีคั้นุณศีธรรม
ลธรรมจริยการมี
ยบวิรนะเบี
ัย ยการเคารพสิ
ทธิและเข้าใจหน้าทีก่ รรม
เป็นพื้นฐานของ
1) การพัฒนาคนไทยให้
ธรรมระเบี
ความมี
บวินัย จิตสาธารณะและพฤติ
การพัทีฒ่พนาทรั
พยากรบุคคลตั้งแต่แรกเกิดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ึงประสงค์
อย่ า2)งไรก็พัตฒามมหาวิ
ท ยาลั ย เป็มนีทองค์
บ สนุ
น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ารงชี
า งและพั
นาศักยภาพคนให้
ักษะก รสนั
ความรู
้ และความสามารถในการด
วิตอย่ฒานาศั
งมีคกุณยภาพทุ
ค่า น มนุ ษ ย์
ตามแนวทางที
่ส�ำคัญ
ประกอบด้วย
มีการพัฒนาทั
กษะทางสมองและทางสั
งคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
ฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อย่า1)งเป็การพั
นระบบ
มหาวิ
ทยาลัยจ าเป็
องสร้
างความเชื
่อ มั่นต่อ ระบบการพัฒำรงชี
นาการเรี
นการสอนเพื
่ อ ฒนาทักษะ
2) 3)
พัฒนาศั
กยภาพคนให้
มีทนักต้ษะ
ความรู
้ และความสามารถในการด�
วิตอย่ายงมี
คุณค่า มีการพั
ยกระดับคุณภาพการศึ
กษาและการเรี
้ตลอดชียวรุิต่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ทางสมองและทางสั
งคมที่เหมาะสม
เด็กวัยยเรีนรู
ยนและวั
องค์ทคยาลั
วามรู
้านวิ
พ าด้งความเชื
านสุขภาพกายสุ
ขภาพจิต เป็ฒนนาการเรี
บทบาทโดยรวมที
่มหาวิ
ทยาลับยคุควร
3) 4)
มหาวิ
ยจ�้ดำเป็
นต้ชอาชีงสร้
อ่ มัน่ ต่อระบบการพั
ยนการสอนเพื
อ่ ยกระดั
ณภาพการศึกษา
ดาเนินยนรู
การพั
ฒนาการเรี
และการเรี
้ตลอดชี
วิต ยนการสอนเพื่อ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานในภาค
ส่วนที
่ยวข้คอวามรู
งคานึด้ า้ งนวิ
ถึงผลกระทบต่
ขภาพโดยรวมของประชาชน
4) ่เกีองค์
ชาชีพ ด้านสุอขสุภาพกายสุ
ขภาพจิต เป็นบทบาทโดยรวมทีม่ หาวิทยาลัยควรด�ำเนินการพัฒนา
5) เพิ่มประสิ
ห ารจัดการระบบสุ
คลากร
ษาำนึสังงถึคม
และ อสุขภาพ
การเรียนการสอนเพื
อ่ ลดปัจทจัธิยภเสีาพการบริ
ย่ งด้านสุขภาพและส่
งเสริมให้หน่ขวภาพของบุ
ยงานในภาคส่
วนทีเ่ กีนัย่ กวข้ศึอกงค�
งผลกระทบต่
ชุมชน
โดยรวมของประชาชน
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา สังคม และชุมชน
7) พัฒนาสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึง
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7) พัฒนาสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึง
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ภาพที่ 2-3 การพัฒนามนุษย์ให้ประสบผลส�ำเร็จด้านวิชาชีพการด�ำงชีวิตที่เข้มแข็งและปลอดภัย
ภาพที่ 2-3 การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ด้ า นวิ ช าชีพ การด างชี วิ ตที่ เ ข้ ม แข็ ง และ
ปลอดภัย
จากภาพที่ 2-3 แสดงผลสาเร็จในการพัฒนามนุษย์ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หากประสบผลสาเร็จ มนุษย์ ซึ่งแปลว่า ผู้มีจิตใจสูงจากการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบโดยการปฏิบัตินั้น จะมีทั้งทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพที่ถูกต้องขณะเดียวกั นก็เป็นผู้มี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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จากภาพที่ 2-3 แสดงผลส�ำเร็จในการพัฒนามนุษย์ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 หากประสบผลส�ำเร็จ มนุษย์ ซึง่ แปลว่า ผูม้ จี ติ ใจสูงจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยการปฏิบตั นิ นั้ จะมีทงั้ ทักษะ
วิชาชีพเพือ่ การประกอบอาชีพทีถ่ กู ต้องขณะเดียวกันก็เป็นผูม้ ที กั ษะการด�ำรงชีวติ ทีส่ มบูรณ์มจี ติ ใจสูง ยิง่ อายุเหลือน้อยลงๆ
อวิชชาในจิตใจก็นอ้ ยลงๆ และหมดไปในทีส่ ดุ จึงเป็นผูท้ เี่ ย็นใจในการใช้ชวี ติ หรือการมีชวี ติ อย่างจิตใจสมบูรณ์แม้จะประสบ
กับปัญหาหนักหรือแก้ไขยากก็ตาม ดังนั้น จึงเป็นผู้มีจิตวิญญาณ ความมีปัญญาอย่างแท้จริงในตัวในจิตใจ อย่างไรก็ตาม
เพือ่ ให้การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสอดคล้องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แนวทางการพัฒนามนุษย์ทสี่ ำ� คัญ ประกอบด้วย
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และ
จิตสาธารณะ
2) พัฒนาศักยภาพคนให้มที กั ษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มขี นาดและจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการในการควบคุมปัจจัย ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับสถานพยาบาลในเขตพื้นที่สุขภาพ
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมการศึกษา การท�ำงานจนถึงผู้สูงวัย อาทิ
ผลักดันให้มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
7) ผลักดันให้สถาบันมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก�ำหนดมาตรการดูแลครอบครัวบุคลากร และ
เป็นสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
แสดงผลลัพธ์รปู แบบการพัฒนาคนไทยให้มคี ณ
ุ ลักษณะเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีระเบียบวินยั มีทศั นคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ ในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและท�ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยวางรากฐานให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวเข้มแข็ง ตลอดจน เป็นผู้ที่เก่งด้านการท�ำงาน
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ส�ำหรับการจัดการการศึกษาตามแผนยุทศาสตร์
15 ปี มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ ที่เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางสอดคล้องตามอัตลักษณ์
จะเป็นผูม้ คี วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งถู ก ต้ อ งแล้ ว จะมี ท รั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ การรั ก ษาและฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตในด้านต่างๆ อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

2.2.4 นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย
1) การแปลงกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรน้อมน�ำมาเพื่อพิจารณาส�ำหรับการพัฒนาหลักสูตร
2) การปฏิรูปการศึกษา ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ
เป็นผู้น�ำในการด�ำเนินการภายใต้กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรมีระบบการสอนเน้นคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิต
สาธารณะ อย่างเป็รูปธรรม
4) การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ควรเปิดรับผู้ด้อยโอกาสมาพัฒนา
5) การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
6) การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา มทร.พระนคร สามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อต่อยอดอาชีวศึกษาด้านวิชาชีพ
เนื่องจากมีพื้นฐานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกัน
7) การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
8) การผลิตนักศึกษาตามความถนัด
9) การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยควรพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อการเป็นผู้บริการวิชาการให้กับอาชีวศึกษาเพื่อวางแนวทางผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง และเป็นพี่เลี้ยง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในระยะยาว
10) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
11) การลดภาระงาน/กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
12) การน�ำ ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
2.2.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) จัดท�ำขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ
ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”
ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก�ำหนดกรอบการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ 5 ประการ ได้แก่
1) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน
2) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มคี ณ
ุ ภาพ เสถียรภาพ
โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค
3) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาและผลิตก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงประชากรศาสตร์
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5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564)
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (3) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (4) การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และ (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.2.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาบนพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน�ำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์การวิจัย ได้แก่
1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
3) ส่งเสริมการน�ำกระบวนการวิจยั ผลงานวิจยั องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ
4) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจยั ของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยัง่ ยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจยั ทีเ่ หมาะสม
5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
6) เพิ่มจ�ำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ
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2.2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด� ำ รงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดย  มียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

แผนการศึกษาชาติมงุ่ หมายให้เกิดผลลัพธ์สดุ ท้าย คือ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะ การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่
การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing)
การคิดเลข (Arithmetic)
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและทักษะในการแก้ปญั หา (Critical Thinking and Problem Solving)
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding)
ทักษะด้านความร่วมมือการท�ำงานเป็นทีมและภาวะผูน้ ำ 
� (Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทักษะด้านการสือ่ สาร สารสนเทศและการรูเ้ ท่าทันสือ่ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
การพัฒนาการศึกษาทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ หมายถึง การพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถสร้างนวัตกรรมด้านสังคม การบริหาร
จัดการ เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
2.2.8 แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก  นโยบายรัฐบาล
ดานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ดังนี้
1) การสงเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา เปนองคกรหลักดานอุดมศึกษา เสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
ที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกําหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับอุดมศึกษาตางประเทศ
2) การส ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน วางแผนและส  ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ
ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนากําลังคน
ในวัยทํางาน โดยมีฐานขอมูลการผลิตบัณฑิตรายสาขาวิชา
3) การสงเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การใชประโยชนในเชิงสาธารณะและ
เชิงพาณิชย และเพิ่มศักยภาพของโครงสรางพื้นฐานเพื่อการศึกษาและการวิจัย
2.2.9 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม มุง่ เน้นการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้อง
กับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาหรือ
ภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที่ก�ำหนด คือ “ปฏิรูปประเทศไทย
สูด่ จิ ทิ ลั ไทยแลนด์” เพือ่ ให้ประเทศไทยทีส่ ามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยก�ำหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็ว
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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พอเพียงกับความต้องการและให้มบี ริการทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชน ในระยะยาวโครงสร้างพืน้ ฐาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจ
ฒนามหาวิ
ยาลัยเทคโนโลยี
าชมงคลพระนคร
2560-2564)
ไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทแผนการพั
ัลในการลดต้
นทุนทการผลิ
ตสินค้ารและบริ
การ เพิ่มระยะที
ประสิ่ ท12ธิภ(พ.ศ.
าพในการด�
ำเนินธุรกิจ พัฒนาเชิงธุรกิจ
มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล ส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยในอนาคต
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 สร้ทาี่ งสั
คมคุ
ณภาพที
่ทั่วถึงฐเท่สูา่กเทีารเป็
ยมด้นวรัยเทคโนโลยี
่งสร้เทคโนโลยี
างกลุ่มเกษตรกร
้ที่อยู่ในชุมชน
ยุทธศาสตร์
4 งปรั
บเปลี
่ ยนภาครั
ฐบาลดิ จิทดั ลิจิทัลมุมุ่ งใช้
ดิจิ ทัล ผูในการ
ห่างไกล
ผู้ด้อทยโอกาสและคนพิ
การดการของหน่
สามารถเข้าถึวงยงานรั
และใช้ปฐ ระโยชน์
่านเทคโนโลยี
ัล ทัป้งแบบดิ
ระดับประเทศและ
ปรัผูบ้สปรุูงอายุ
งประสิ
ธิภาพการบริหารจั
ให้เกิดผบริ
การภาครัดฐิจิทในรู
จิทัล
ระดับท้ประชาชนสามารถเข้
องถิ่น ประชาชนสามารถเข้
า
ถึ
ง
และน�
ำ
ไปใช้
ป
ระโยชน์
ไ
ด้
โ
ดยสะดวก
าถึงบริการโดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ ทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กร
ที่ 4 ปรั
บเปลี่ยนภาครั
่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลดมุเห็่งใช้
ัล ในการปรับฐปรุงประสิทธิภาพ
เดียุยทวธศาสตร์
เปิดโอกาสให้
ประชาชนมี
ส่วนร่ฐวสูมในการเสนอความคิ
นต่เทคโนโลยี
อการดาเนิดิจนิทงานของภาครั
การบริหารจัดยุการของหน่
ให้เกิาลั
ดบริงคนให้
การภาครั
ในรูาปสูแบบดิ
จทิ ลั ประชาชนสามารถเข้
การโดยไม่
ทธศาสตร์วทยงานรั
ี่ 5 พัฒฐ นาก
พร้อฐมเข้
่ยุคเศรษฐกิ
จและสังคมดิจิทัลาถึให้งบริ
ความส
าคัญกัมบขี อ้ จ�ำกัด
ทางกายภาพ
ำงานของภาครั
เสมือนเป็
นองค์กรเดีพยบุว คเปิลากรภาครั
ดโอกาสให้ฐปและภาคเอกชน
ระชาชนมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิ
ดเห็นต่อการ
การพัฒท�นาก
าลังคนวัยทฐางานทุ
กสาขาอาชี
ให้มีความสามารถในการ
ด�ำเนินใช้งานของภาครั
เทคโนโลยีดฐิจิทัลในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ เชี
5 พั่ยวชาญมาตรฐานสากล
ฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาก�ำลังคนวัย
ความสามารถ
ท�ำงานทุกสาขาอาชี
พ บุคลากรภาครั
ฐและภาคเอกชน
ให้มีความสามารถในการใช้
ยุทธศาสตร์
ที่ 6 สร้างความเชื
่ อมั่นในการใช้
เทคโนโลยี ดิจิทั ล ให้เทคโนโลยี
ความสาคัดิจญิทกััลบในการประกอบอาชี
ชุดกฎหมาย พ
และการพั
ฒนาบุยคบที
ลากรในสาขาเทคโนโลยี
ิจิทัลให้
มีความรู
้ความสามารถจและสั
เชี่ยวชาญมาตรฐานสากล
กฎระเบี
่ มีประสิ ทธิภาพ เพื่อดรองรั
บการพั
ฒนาเศรษฐกิ
ง คมดิ จิ ทัลของประเทศ และมี
ยุทธศาสตร์านข้
ที่ อ6มูสร้
่นในการใช้เทคโนโลยี
ิจิทัล อให้มูคลวามส�
ญกับรวมทั
ชุดกฎหมาย
กฎระเบียบที่มี
มาตรฐานด้
ลเป็างความเชื
นสากล คุ่อ้มมัครองความเป็
นส่วนตัวดและข้
ส่วนบุำคคัคล
้งการรักษาความ
ประสิทมัธิ่นภคงปลอดภั
าพ เพื่อรองรั
บการพัฒนาเศรษฐกิ
จิทัลของประเทศ
มาตรฐานด้
านข้อทมูาให้
ลเป็ปนระชาชน
สากล คุ้มครอง
ยทางไซเบอร์
เพื่อรองรัจบและสั
การเชืง่อคมดิ
มโยงและใช้
ประโยชน์และมี
ในการท
าธุรกรรม
ความเป็
ส่วนตั่อวและข้
อมูลส่วาธุนบุรกรรมออนไลน์
คคล รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้
มีคนวามเชื
มั่นในการท
ประโยชน์ในการท�ำธุรกรรม ท�ำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกรรมออนไลน์
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.3 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.3.1 ประวัติความเป็นมา
ยเทคโนโลยี
2.3.1มหาวิ
ประวัทยาลั
ติความเป็
นมา ราชมงคลพระนคร เป็ นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรั ฐ
สังมหาวิ
กั ดสทานั
ด มศึ
ษา กระทรวงศึ
ก ษาธิ ก าร ได้ทรยาลั
ั บ การสถาปนาขึ
ยาลัก งานคณะกรรมการการอุ
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นกสถาบั
นอุดมศึกษาในระบบมหาวิ
ยของรัฐ สังกัดส�้นำนัตาม
กงานคณะ
พระราชบัดมศึ
ญญักษา
ติมกระทรวงศึ
หาวิทยาลักยษาธิ
เทคโนโลยี
พุทธศั
กราช 2548 ญเมืญั่อตวัมิ นหาวิ
ที่ 18
มกราคม
2548
กรรมการการอุ
การ ได้รรบั าชมงคล
การสถาปนาขึ
น้ ตามพระราชบั
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล
านะเป็
นนิเมืติบ่อุควันคลที่ เกิ
จากการยกฐานะของวิ
งกัดดจากการยกฐานะของวิ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
5 แห่
พุทธศัมีกฐราช
2548
18ดมกราคม
2548 มีฐานะเป็ทนยาเขตในสั
นิติบุคคล เกิ
ทยาเขตในสั
งกัดงสถาบัน
คือ วิรทาชมงคล
ยาเขตพณิ
ชยการพระนคร
วิทยาเขตโชติ
เวช วิวิททยาเขตชุ
มพรเขตรอุ
ดมศักมดิพรเขตรอุ
์ วิทยาเขตเทเวศร์
เทคโนโลยี
5 แห่
ง คือ วิทยาเขตพณิ
ชยการพระนคร
ยาเขตโชติ
เวช วิทยาเขตชุ
ดมศักดิ์ วิทยาเขต
และวิ
ท
ยาเขตพระนครเหนื
อ
รวมกั
น
เป็
น
“มหาวิ
ท
ยาเทคโนโลยี
ร
าชมงคลพระนคร”
เทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมกันเป็น “มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”
ปี 2443 ปี 2476
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ปี 2481

ปี 2491

วิทยาเขต
วิทยาเขต
วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช

วิทยาเขต
เทเวศร์

ปี 2501 ปี 2518

ปี 2531

ปี 2548

ปี 2560

วิทยาเขต
วิทยาลัยเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครบรอบ 12 ปี
พระนครเหนือ และอาชีวศึกษา
ราชมงคล
ราชมงคลพระนคร ราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล มี จ านวน 9 แห่ ง ทั่ ว ประเทศไทย
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้ง อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ดินรวม 52 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ประกอบด้วย 4 ศูนย์ ดังนี้

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีจ�ำนวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ดินรวม 52 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา
ประกอบด้วย 4 ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์เทเวศร์
มีที่ดิน 9 ไร่ 68 ตารางวา
ที่ตั้ง เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
		
ศูนย์โชติเวช
มีที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา
ที่ตั้ง เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
		
ศูนย์พณิชยการพระนคร
มีที่ดิน 19 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา
ที่ตั้ง เลขที่ 88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300
ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์
ที่ตั้ง เลขที่ 517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300
ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
		
ศูนย์พระนครเหนือ
มีที่ดิน 20 ไร่ 99 ตารางวา
ที่ตั้ง เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ เพื่อเป็น
หน่วยงานทีส่ ร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กบั ประเทศ เข้าสูป่ ระเทศไทยทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อส่งเสริมระบบการพัฒนามนุษย์อย่างสมบูรณ์ตลอดชีวิต ด้วยการจัดการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ
จึงก�ำหนดโครงสร้างการบริหาร ระบบการจัดการที่มีคุณภาพ เน้นทุกคนมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพ 2-4
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
แผนการพั
ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็นฒ
ที่พนามหาวิ
ึ่งของสังทคม”
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

2.3.3 รายงานสถานะภาพมหาวิ
ทยาลัยในรอบ
5 ปี (พ.ศ.
2560)- 2560)
2.3.3 รายงานสถานะภาพมหาวิ
ทยาลัยในรอบ
5 ปี2555
(พ.ศ.- 2555
งบประมาณ
2.3.3 งบประมาณ
รายงานสถานะภาพมหาวิทยาลัยในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2560)
งบประมาณ
งบประมาณมี
วามส าคั
ญ และเป็ นต่อประโยชน์
ต่ อการบริหน่หวารงาน
หน่ วยงานสามารถน
า เป็น
งบประมาณมี
ความส�ำคัญคและเป็
นประโยชน์
การบริหารงาน  
ยงานสามารถน�
ำงบประมาณมาใช้
งบประมาณมี
าคัอญในการบริ
และเป็
การบริ ห่การงาน
า ่ได้รับไปใช้
เป็คนวามส
เครื่องมื
ารงานตามแผนงานที
าหนด ทัสหน่
้ งามารถน�
นีว้กยงานสามารถน
ารจัดำงบประมาณที
สรรงบประมาณ
เครื่องมืองบประมาณมาใช้
ในการบริ
หารงานตามแผนงานที
่ก�ำหนดนหประโยชน์
ทั้งนี้การจัตด่ อสรรงบประมาณให้
งบประมาณมาใช้
เางบประมาณที
ป็นเครืำ่อเนิงมืนงานด้
อในการบริ
หารงานตามแผนงานที
่กยาหนด
ทัาเนิ
้ งนีร้กาชมงคลพระนคร
ดสรรงบประมาณ
ให้
่ได้านงบประมาณของมหาวิ
รับไปใช้
ประโยชน์สูงสุดทยาลั
โดยผลการด
นารจั
งานด้
านงบประมาณของ
ประโยชน์
สูงสสุามารถน
ด โดยผลการด�
เทคโนโลยี
มีดังนี้
ให้สามารถน
างบประมาณที
ด้รับไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลั
มีดสังูงนีสุ้ ด โดยผลการดาเนินงานด้านงบประมาณของ
งบประมาณรายจ่
าย ยเทคโนโลยีร่ไาชมงคลพระนคร
มหาวิ
ดังนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ารยาชมงคลพระนคร
นังบประมาณรายจ่
บทตัยาลั
้งแต่ยปเทคโนโลยี
ีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 - มี2560
งบประมาณรายจ่
บตัา้ งยแต่
2555 - 2560 มหาวิ
ยาลัมยเพิ
ฯ ่มมีขึแ้นผนและผลการเบิ
า ย 2560
ตามภาพที
่ 2 - 5 นัและ
2 -ป6ี งบประมาณ
พบว่าแผนเบิพ.ศ.
กจ่ายงบประมาณรายจ่
ายมีแทนวโน้
โดยปีงบประมาณก จ่พ.ศ.
ตั้ งแต่งสุปดี งบประมาณ
พ.ศ.
- 2 2560
ท ยาลักยจ่งฯบประมาณ
มี แผนและผลการเบิ
าผยลการเบิ
าคิยดเป็
ตามภาพที
่ 293.95
-2555
5 และ
- 6 พบว่
ายงบประมาณรายจ่
ายมีกแมีจ่นวโน้
ม กจ่าย
มีผลการเบิงบประมาณรายจ่
กจ่นัาบยงบสู
นร้อยละ
จากแผนที
่ตมหาวิ
ั้งไว้าแผนเบิ
และในปี
พ.ศ. 2556
งบประมาณรายจ่
ตามภาพที่ พ.ศ.
2 - 52560
และ 2มีผ-ลการเบิ
6 พบว่ากแผนเบิ
กจ่งาสุยงบประมาณรายจ่
ายมีแนวโน้
ม ่
เพิ่มขึ้น โดยปีายงบประมาณ
จ่ายงบสู
ด คิดเป็นร้อยละ 93.95
จากแผนที
งบประมาณต�่ำ คิดเป็นร้อยละ 82.41
เพิ่มขึตั้นงไว้โดยปี
งบประมาณ
พ.ศ.พ.ศ.
2560
กจ่กาจ่ยงบสู
งสุด คิดเป็นา ร้คิอดยละ
จากแผนที่
และในปี
งบประมาณ
2556มีผมีลการเบิ
ผลการเบิ
ายงบประมาณต่
เป็นร้93.95
อยละ 82.41
ตั้งไว้และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่า คิดเป็นร้อยละ 82.41

ภาพที่ 2 - 5 แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
ภาพที่ 2 - 5 แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
ภาพที่ 2 - 5 แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
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ภาพที่ 2 - 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
ภาพที
6 ผลการเบิ
จ่ายงบประมาณรายจ่
าย ประจ
งบประมาณ
- 2560
ภาพที
่ 2 -่ 26 -ผลการเบิ
กจ่ากยงบประมาณรายจ่
าย ประจ�
ำปีงาปี
บประมาณ
พ.ศ.พ.ศ.
25552555
- 2560

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

เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายกับเปูาหมายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ
พบว่า มหาวิทเมืยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มีการเบิกจ่าายงบประมาณมากกว่
ยละ าปี70งบประมาณ
ที่ตั้งไว้โดยเป้าหมาย
่อเปรี
บเทียพบว่
บผลการเบิ
ายงบประมาณรายจ่
ยกับเปูาหมายรั
ฐบาลากร้จ่อประจ
พ.ศ. 2555
- ย2560
า มหาวิกทจ่ยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีการเบิ
ายงบประมาณมากกว่
า
กรมบัญพ.ศ.
ชีกลาง
ดั
ง
ภาพที
่
2
7
255570 -ที2560
ทยาลัยญเทคโนโลยี
ร้อยละ
่ตั้งไว้โพบว่
ดยเปูาามหาวิ
หมายกรมบั
ชีกลาง ดัรงาชมงคลพระนคร
ภาพที่ 2 - 7 มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่า
ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้โดยเปูาหมายกรมบัญชีกลาง ดังภาพที่ 2 - 7

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560

ที่มา : รายงานการประชุ
มคณะกรรมการเร่
งรังดรัติดดติตามการใช้
ยงบประมาณ
ประจ�
ปีงบประมาณ
พ.ศ.
ที่มภาพที
า : รายงานการประชุ
มคณะกรรมการเร่
ดตามการใช้
จ่า่าายงบประมาณ
บประมาณ
พ.ศ.2555
2555-2555
- 2560- 2560
่ 2 - 7 ร้อยละผลการเบิ
กจ่ายงบประมาณรายจ่
ายกับจเปู
หมายรัฐบาล ประจ
าปีำงบประมาณ
พ.ศ.
2560
ภาพที่ 2ภาพที
- 7 ร้่ อ2ยละผลการเบิ
กจ่ายงบประมาณรายจ่
หมายรัฐบาล
ฐบาลประจ
ประจ�
ปีงบประมาณ
พ.ศ.- 2560
2555 - 2560
- 7 ร้อยละผลการเบิ
กจ่ายงบประมาณรายจ่าายกั
ยกับบเป้
เปูาาหมายรั
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. 2555
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงิ
นรายได้
งบประมาณเงิ
นนัรายได้
บตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีแผน-ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
นับปตัี้งตามภาพที
แต่ปีงบประมาณ
-ซึ่ง2558
ทยาลัยฯยฯกมีจ่มีแาแผน-ผลการเบิ
ผน-ผลการเบิกกจ่จ่นาารายได้
งบประมาณ
นัเงิบนตัรายได้
้งแต่
บประมาณ
25542554
ทยาลั
ยย งบประมาณเงิ
่ 2พ.ศ.
- 8 พ.ศ.
และ
2 - 92558
พบว่มหาวิ
ามหาวิ
แผนการเบิ
ยงบประมาณเงิ
มีแนวโน้ม นรายได้
เงิเพิ
น่รายได้
และ2560
- 9มีซึผ่งลการเบิ
พบว่กาจ่าแผนการเบิ
กจ่ายงบประมาณเงิ
นวโน้
่ม2สูง- โดยปี
งบประมาณ
กยงบประมาณเงิ
จ่ายงบประมาณเงิ
น รายได้
สูงนทีมรายได้
่สเพิ
ุด คิ่มดสูมเป็
ร้อยละ
ตามภาพที
8ตามภาพที
และ
2 -่ 29 -ซึ8่งพ.ศ.
พบว่
า2แผนการเบิ
นรายได้
มีแนวโน้
งีแนโดยปี
งมบประมาณ
เพิ75.34
่มสูมีงผโดยปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
มีผลการเบิ
นกรายได้
สูงที่สุด่ตคิั้งไว้ดเป็และในปี
ร้อยละงตบประมาณ
จากแผนที
ั้งไว้ และในปี
งบประมาณ
ลการเบิ
จ่าจากแผนที
ยงบประมาณเงิ
นนรายได้
่า
พ.ศ. 2560
ลการเบิ
กจ่า่ตยงบประมาณเงิ
นรายได้
สูงทีพ.ศ.
่สุดกจ่คิา2557
ดยงบประมาณเงิ
เป็นร้มีอผยละ
75.34
75.34
ไว้58.89
และในปี
งบประมาณ
ลการเบิ
กจ่าจากแผนที
ยงบประมาณเงิ
ที่สุดมีผคิจากแผนที
ดเป็นร้อกยละ
จากแผนที
่ตั้งไว้ต�่ำทีพ.ศ.
พ.ศ. 2557
ลการเบิ
จ่่ตาั้งยงบประมาณเงิ
นรายได้
่สุด คิ2557
ดเป็นมีร้อผยละ
58.89
่ตั้งไว้ นรายได้ต่า
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.89 จากแผนที่ตั้งไว้
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ภาพที่ 2 - 8 แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
ภาพที
8 แผน-ผลการเบิ
จ่ายงบประมาณเงิ
นรายได้
ประจ
งบประมาณ
- 2560
ภาพที
่ 2 ่-28-แผน-ผลการเบิ
กจ่ากยงบประมาณเงิ
นรายได้
ประจ�
ำปีงาปี
บประมาณ
พ.ศ.พ.ศ.
25552555
- 2560

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็
นที่พึ่งของสั
งคม”
แผนการพั
ฒนามหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2560
ที่มา : รายงานการประชุ
มคณะกรรมการเร่
งรัดติดงตามการใช้
จ่ายงบประมาณ
ที่มา : รายงานการประชุ
มคณะกรรมการเร่
รัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ�
ประจำปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560

ภาพที
9 ร้2555-2560
อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ�
ประจำาปีปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
ภาพที่ 2 -พ.ศ.
ภาพที่ 2 - 9 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดมหาวิ
สอน ยฯ มีการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรที่เปิทดยาลั
สอน
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ฯ
มีการจัดการหลักสูณตวุรให้
ป็นบไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั
กสูตพ.ศ.
รระดั2552
บอุดมศึกษาการเปิ
พ.ศ. 2548 และ
พ.ศ. 2548
ฒกสูิรเตะดั
กษาแห่
งชาติมาตรฐานหลั
(TQF)
มหาวิและกรอบมาตรฐานคุ
ทยาลัยฯ มีการจัดการหลั
รให้อุเป็ดนมศึไปตามเกณฑ์
กสูตรระดัโดยมี
บอุดมศึกษาด
กรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒฒริ ะดั
บอุดกมศึ
ษาแห่
งชาติองกั
(TQF) พ.ศ. อ2552
โดยมีการเปิดหลักสูทัต้รและพั
นาหลักยสูนจบ
ตรให้สอดคล้อง
หลั
ตรและพั
นาหลั
สูตกรให้
สอดคล้
งนี2552
้ผู้เรียฒนเมื
พ.ศ.กสู2548
และกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒิระดับความต้
บอุดมศึกงการของตลาดแรงงาน
ษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.
โดยมี่อเรีการเปิ
ด
กับความต้
อ
งการของตลาดแรงงาน
ทั
้
ง
นี
้
ผ
ู
้
เ
รี
ย
นเมื
่
อ
เรี
ย
นจบหลั
ก
สู
ต
รจะเป็
น
บั
ณ
ฑิ
ต
มี
ผ
ลการเรี
ย
นครบทั
หลั
ณฑิตมีกผสูลการเรี
ยนครบทั
5 ด้านอคืงการของตลาดแรงงาน
อ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กษะ ้ง 5 ด้าน
หลักกสูสูตตรจะเป็
รและพันฒบันาหลั
ตรให้สอดคล้
องกั้งบความต้
ทั้งนี้ผดู้้เารีนความรู
ยนเมื่อเรี้ ทัยนจบ
คือ ด้าทางปั
นคุกณสูธรรม
กระหว่
ษะ ทางปั
กษะความสั
มพัยนธรรม
ธ์ราะหว่
คคลและความรั
ญตรจะเป็
ญา จริ
ด้านยนทั
มพันย้ ทัธ์นครบทั
า้งงบุ5คด้ญคลและความรั
บณผิธรรม
ดชอบและด้
นทัด้กาางบุ
ษะการวิ
เ้ คราะห์
หลั
บัธรรม
ณกษะความสั
ฑิตด้มีาผนความรู
ลการเรี
าญา
น คืด้อานทั
ด้านคุ
จริ
นความรู
ทักษะ บผิดชอบ
และด้าเชิ
นทังตักวษะการวิ
เชิงตัวเลขมการสื
สารและการใช้
เทคโนโลยี
สบารสนเทศ
จะตรงกั
อัตลัทกยาลั
ษณ์
ขยองมหาวิ
สารสนเทศ
ซึ่งจะตรงกั
บอัตลัซึกง่ ษณ์
ของมหาวิ
คือ ทยาลัย
ทางปั
ญเลข
ญาการสื
ด้เาคราะห์
นทั่อกสารและการใช้
ษะความสั
พันเทคโนโลยี
ธ์รอ่ ะหว่
างบุ
คคลและความรั
ผิดชอบและด้
านทั
กบษะการวิ
เคราะห์
คือ บัณบัเชิฑิณงตตัฑินัวตกเลข
บการสื
ัตบิ ใฝ่ัต่อิ รใฝุสารและการใช้
ู้ สูร้งู้ าน
เชี่ยเชีวชาญเทคโนโลยี
มีคมุณีคธรรม
นัปฏิ
กปฏิ
สู้งาน
่ยวชาญเทคโนโลยี
ุณธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งจะตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝุรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีคุณธรรม

ภาพที
- 10จ�ำจนวนหลั
านวนหลั
ตรที
ดสอนปีกปีารศึ
การศึ
กษา2558
2558- 2560
- 2560จ�ำจแนกตามระดั
าแนกตามระดั
บการศึ
ภาพที
่ 2่ 2- 10
กสูกตสูรที
่เปิ่เดปิสอน
กษา
บการศึ
กษากษา
ภาพที่ 2 - 10 จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558 - 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา
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แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

จากภาพที
่ 2 - 10 พบว่
า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ภาพรวมหลักสูตรที่เปิดสอนของ
แผนพัฒนามหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12
(พ.ศ.
มหาวิ
ทยาลั2560-2564)
ย มีแนวโน้มคงที่ แต่จานวนสาขาวิชาเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
จากภาพที่ เมื2่ อ-พิ10
พบว่า กตัสู้งแต่
ปีการศึ
กษา 2558ย บั-ต2560
กสูเ ปิตรที
่เปิดสอนของมหาวิ
จารณาหลั
ต รระดั
บ ประกาศนี
รวิ ช าชีภาพรวมหลั
พ (ปวช.) ได้
ดการเรี
ย นการสอนในทยาลัย
มีแนวโน้มคงที
่ แต่จช�ำาอุ
นวนสาขาวิ
ชาเพิ่มขึ้น เป็ชนยกรรม
ที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
สาขาวิ
ตสาหกรรมและพาณิ
เมื่อปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นและตามนโยบายของมหาวิ
ักเรียนที่จบการศึกษาระดับทยาลัย
เมื่อพิมัจธารณาหลั
ตรวิชกาชีปฏิพบ(ปวช.)
ดการเรี
ยนการสอนในสาขาวิ
ชาอุตสาหกรรม
ยมศึกษาชักสู้นตปีรระดั
ที่ 3 บมีประกาศนี
โอกาสได้รยับบัการฝึ
ัติง านให้ได้มีคเปิวามช
านาญ
อีกทั้งเป็นตอบสนองความ
และพาณิชยกรรม
เมื่อปีกการศึ
ษา่จะมี
2558
เพื่ออให้มเพื
นัก่อเรีศึยกนที
บมัธยมศึ
กษาชั
้นปีที่ 3 มีโอกาสได้
ต้องการของนั
เรียกนที
ความพร้
ษาต่่จบการศึ
อในระดักบษาระดั
ปริญญาตรี
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร์
และ รับ
รกิำจนาญ
ต่อไปอีกทัง้ เป็นตอบสนองความต้องการของนักเรียนทีจ่ ะมีความพร้อมเพือ่ ศึกษาต่อในระดับ
การฝึกปฏิบตั คณะบริ
งิ านให้มหคี ารธุ
วามช�
หลักสูตรระดับและคณะบริ
ประกาศนียบัหตารธุ
รวิรชกิาชัจต่้นอสูไป
ง (ปวส.) ได้งดรับนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน
ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีกบารศึ
กษา 2556
เนืช่อาชั
งจากมหาวิ
ทยาลัได้ยงฯดรัมีบนนัโยบายเน้
ดการศึยกนการสอนตั
ษาระดับปริ้งแต่
ญญาตรี
หลักตัสู้งตแต่
รระดั
ประกาศนี
ยบัตรวิ
้นสูง (ปวส.)
กศึกษาหลันการจั
กสูตรการเรี
ปีการศึกษา
และระดั
บ
บั
ณ
ฑิ
ต
ศึ
ก
ษา
2556 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดการเรีอ่ ยปีนการสอนเมื
่อปีกเพืารศึ
กษาบกั2557
เพื่ออรองรั
บกับ ส้ นใจ
หลักสูตรระดัหลับกปริสูญตรระดั
ญาเอกบปริ
ได้เญปิดญาเอก
การเรียได้
นการสอนเมื
การศึกษา 2557
อ่ รองรั
บความต้
งการของผู
เข้าศึกษาต่อความต้
ระดับปริองการของผู
ญญาเอก ้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ภาพที่ 2 - 11 สัดส่วนของหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรจ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ภาพที่ 2 - 11 สัดส่วนของหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรจาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา
2560
จากภาพที่ 2 - 11 เมื่อพิจารณาหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีจ�ำนวนทั้งหมด 24 หลักสูตร จ�ำแนก
เป็นระดับประกาศนีจากภาพที
ยบัตรวิชาชี่ 2พ 2- หลั11กสูเมืตร่อพิปริจญารณาหลั
ญาตรี จ�กำสูนวน
กสูตร ระดั
ณฑิต ้ง1หมด
หลักสูตร
ตรที16
่เปิดหลั
สอนในปี
การศึบประกาศนี
กษา 2560ยบัมีตจรบั
านวนทั
24 หลั4กหลั
สูตกรสูจตาแนกเป็
นระดั
บัตกรวิสูตชราชีพ 2 หลักสูตร ปริญญาตรี จานวน 16 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ร และระดั
บปริบญประกาศนี
ญาเอก 1ยหลั
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญ ญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1
หลักสูตร
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แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
จานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2555 - 2560 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลบุคลากร
ลากรทั้งหมดที
่ปฏิบคัตลากรแปรผั
ิงานจริง   นปีตรงกั
การศึบกปีษาการศึ
2555
ทุกจ�ปีำนวนบุ
โดยอัตคราการเพิ
่มขึ้นของบุ
กษา- ดั2560
งภาพทีมี่ แ2นวโน้
- 12 มเพิ่มมากขึ้น ทุกปี โดยอัตรา
จานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2555 - 2560 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
การเพิ่มขึ้นของบุคลากรแปรผันตรงกับปีการศึกษา ดังภาพที่ 2 - 12
ทุกปี โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของบุคลากรแปรผันตรงกับปีการศึกษา ดังภาพที่ 2 - 12

ภาพที่ 2 - 12 จานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 – 2560
ภาพที่ 2 - 12 จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555 – 2560
ภาพที่ 2 - 12 จานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 – 2560
เมื่อจาแนกตามสายงาน พบว่า สายสนับสนุนมีบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
เมื่อจ�ำแนกตามสายงาน
สายสนั
บสนุปีนกมีารศึ
บุคกลากรเพิ
างต่อเนื่อชงทุ
กปีก่มารศึ
กษา และลดลงในปี
และลดลงในปี
การศึกษา 2560พบว่
ส่วานสายวิ
ชาการ
ษา 2557่มขึบุ้นคอย่
ลากรสายวิ
าการที
ีจานวนมาก
เมื่อจส่าแนกตามสายงาน
บสนุ
มีบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
การศึทีกษา
2560
ว5นสายวิ
ชาการ คืปีอกพบว่
กาษาสายสนั
2557
บุค-นลากรสายวิ
่สุด ในระยะ
ปี รองลงมา
ปีารศึ
การศึ
กษา
2558
2559 ชาการที่มีจ�ำนวนมากที่สุด ในระยะ 5 ปี รองลงมา
การศึ- 2559
กษา 2560 ส่วนสายวิชาการ ปีการศึกษา 2557 บุคลากรสายวิชาการที่มีจานวนมาก
คือ ปีและลดลงในปี
การศึกษา 2558
ที่สุด ในระยะ 5 ปี รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2558 - 2559

ภาพที่ 2 - 13 จานวนและสัดส่วนบุคลากร ปีการศึกษา 2555 - 2560 จาแนกตามสายงาน
ปีภาพที
การศึก่ ษา
มหาวิ ทยาลัดส่ยวเทคโนโลยี
บุคลากรที
่ปฏิบัติ งานจริ ง
2 - 2560
13 จานวนและสั
นบุคลากรรปีาชมงคลพระนคร
การศึกษา 2555 - มี2560
จาแนกตามสายงาน
ภาพที
่
2
13
จ�
ำ
นวนและสั
ด
ส่
ว
นบุ
ค
ลากร
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2555
2560
จ�
ำ
แนกตามสายงาน
จานวนทั้งสิ้น 1,214 คน
ปีการศึกษา 2560 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบุคลากรที่ปฏิบัติ งานจริ ง
จานวนทั้งสิ้น 1,214 คน
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,214 คน
แผนการพัฒพบว่
นามหาวิ
ยเทคโนโลยีรบาชมงคลพระนคร
ระยะที่ 12า(พ.ศ.
- จ�ำแนกตามสายงาน
า บุทคยาลั
ลากรสายสนั
สนุน มีจ�ำนวนมากกว่
สายวิ2560-2564)
ชาการ โดยบุคลากรสายสนับสนุน
จ
าแนกตามสายงาน
พบว่
า
บุ
ค
ลากรสายสนั
บ
สนุ
น
มี
จ
านวนมากกว่
า
สายวิ
มีจ�ำนวน 694 คน (ร้อยละ 57.17) ส่วนสายวิชาการ มีจ�ำนวน 520 คน (ร้อยละ 42.83) ชาการ โดยบุคลากร
สายสนั-บจสนุาแนกตามสายงาน
น มีจานวน 694 พบว่
คน (ร้า อบุยละ
57.17) ส่วบนสายวิ
มีจานวนาสายวิ
520 ชคน
(ร้อโดยบุ
ยละ 42.83)
คลากรสายสนั
สนุน มีชจาการ
านวนมากกว่
าการ
คลากร
สายสนับสนุน มีจานวน 694 คน (ร้อยละ 57.17) ส่วนสายวิชาการ มีจานวน 520 คน (ร้อยละ 42.83)

ภาพที่ 2ภาพที
- 14 ่ จ�2ำนวนบุ
ลากรทัค้งหมดที
บัติงานจริ
การศึงกปีษาการศึ
2560
ำแนกตามสายงาน
- 14 จคานวนบุ
ลากรทั่ป้งฏิหมดที
่ปฏิบัตง ิงปีานจริ
กษาจ�2560
จาแนกตามสายงาน
-ภาพที
จาแนกตามประเภทบุ
คลากร
พบว่้งาหมดที
บุคลากรส่
กงานมหาวิ
ทยาลั
ย จานวน 501 คน
่ 2 - 14 จานวนบุ
คลากรทั
่ปฏิบัตวนใหญ่
ิงานจริเงป็นปีพนั
การศึ
กษา 2560
จาแนกตามสายงาน
- จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 501 คน (ร้อยละ
(ร้อยละ- 41.27)
รองลงมาคือ ข้คาลากร
ราชการพลเรื
นในสถาบั
นอุเดป็มศึ
กษากงานมหาวิ
จานวน 378
อยละ501
31.14)
จอาแนกตามประเภทบุ
พบว่นาอุดบุมศึ
คอลากรส่
วจ�นใหญ่
นพนั
ท31.14)
ยาลัคนย จ(ร้ลูานวน
คน จ�ำนวน
41.27) รองลงมาคื
ข้
า
ราชการพลเรื
อ
นในสถาบั
ก
ษา
ำ
นวน
378
คน
(ร้
อ
ยละ
ก
จ้
า
งชั
่วคราว
ลู(ร้กอจ้ยละ
างชั41.27)
่วคราว รองลงมาคื
จานวน 265
คน
(ร้
อ
ยละ
20.92)
ลู
ก
จ้
า
งประจ
า
จ
านวน
54
คน
(ร้
อ
ยละ
4.45)
และ
อ ข้ำ าราชการพลเรื
อนในสถาบั
อุดมศึและพนั
กษา จานวน
378 คน (ร้
ยละ 27
31.14)
265 คน พนั
(ร้อกยละ
20.92) ลูจกานวน
จ้างประจ�
จ�(ร้ำอนวน
54
คน
(ร้อยละ น4.45)
กงานราชการ
จ�ำอนวน
คน (ร้อยละ
งานราชการ
27
คน
ยละ
2.22)
ลู
ก
จ้
า
งชั
่
ว
คราว
จ
านวน
265
คน
(ร้
อ
ยละ
20.92)
ลู
ก
จ้
า
งประจ
า
จ
านวน
54
คน
(ร้
อ
ยละ
4.45)
และ
2.22)
พนักงานราชการ จานวน 27 คน (ร้อยละ 2.22)
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ภาพที่ 2 - 15 จานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภทบุคลากร
ภาพที่ 2่ 2- -1515จ�ำจนวนบุ
านวนบุคลากรทั
คลากรทั้งหมดที
้งหมดที่ป่ปฏิฏิบบัตัติงานจริ
ิงานจริงงปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา2560
2560 จ�จำาแนกตามประเภทบุ
คลากร
ลากร
ภาพที
แนกตามประเภทบุ
ค
- จาแนกระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 507 คน

รองลงมาคือ ระดั
บปริญญาตรี
จานวน
492า คน
ระดับจต่บการศึ
ากว่าปริกษาระดั
ญญาตรีบปริ
จานวน
109จานวน
คน และระดั
บ
จ
าแนกระดั
บ
การศึ
ก
ษา
พบว่
ส่
ว
นใหญ่
ญ
ญาโท
507
คน
- ปริจ�ญำญาเอก
แนกระดับานวน
การศึก106
ษา พบว่
ส่วบนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ�ำนวน 507 คน รองลงมาคือ ระดับปริญญา
ตามลา าดั
รองลงมาคือจระดั
บปริญญาตรี
จานวน 492 คน ระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 109 คน และระดับ
ตรี จ�ำนวน 492 คน ระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 109 คน และระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 106 ตามล�ำดับ
ปริญญาเอก จานวน 106 ตามลาดับ

แผนการพั
นามหาวิดทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพั
ฒนาทัฒกษะการคิ
แผนการพั
ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็นทีฒ่พนามหาวิ
ึ่งของสังทคม”

ภาพที
- 16 จานวนบุ
คลากรทั้งหมดที่ปฏิ่ปบฏิัตบิงัตานจริ
ิงานจริง ปีการศึกกษาษา2560
2560 จาแนกตามระดั
การศึกษา
ภาพที
่ 2่่ 22- 16
คลากรทั
แนกตามระดับบบการศึ
ภาพที
- 16จ�ำจนวนบุ
านวนบุ
คลากรทั้งหมดที
้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง งปีปีการศึ
การศึกษา 2560จ�จำาแนกตามระดั
การศึกกษา
ษา
- จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการในปี 2560 มีจานวนทั้งหมด 520 คน
- จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการในปี 2560 มีจานวนทั้งหมด 520 คน
จาแนกตามต
าแหน่งทางวิ
ชาการ
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่
มีตาแหน่
งอาจารย์
จานวน
374 คน คน
(ร้อยละ
- จ�ำแนกตามต�
งทางวิ
ชาการ
ชาการในปี
2560
มีจ�ำนวนทั
้งหมด
จ�ำแนกตาม
จาแนกตามต
าแหน่ำแหน่
งทางวิ
ชาการ
พบว่าบุคบุลากรสายวิ
คลากรส่วนใหญ่
มีตาแหน่
งอาจารย์
จานวน
374520
คน (ร้อยละ
71.92)
รองลงมา
ตาแหน่
งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน
139 คนคน(ร้อ(ร้ยละ
26.73)
และต
าแหน่งรอง
ต�ำแหน่งทางวิ
ชาการ
พบว่า บุคืคืคออลากรส่
วนใหญ่
ีต�ำแหน่งอาจารย์
จ�ำนวน
อยละ26.73)
71.92)และต
รองลงมา
อ ต�ำแหน่ง
71.92)
รองลงมา
ตาแหน่
งผู้ช่วมยศาสตราจารย์
จานวน
139374
คน (ร้อยละ
าแหน่งคืรอง
ศาสตราจารย์
จ
านวน
7
คน
(ร้
อ
ยละ
1.28)
ดั
ง
ภาพที
่
2
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จ�ำนวน
อยละ1.28)
26.73)
และต�
ศาสตราจารย์
จานวน139
7 คนคน(ร้อ(ร้ยละ
ดังภาพที
่ 2ำ-แหน่
17 งรองศาสตราจารย์ จ�ำนวน 7 คน (ร้อยละ 1.28)
ดังภาพที่ 2 - 17

ภาพที
่ 2่ 2- 17
คลากรสายวิ
แนกตามต�ำาแหน่
แหน่งงทางวิ
ภาพที
- 17จ�ำจนวนบุ
านวนบุ
คลากรสายวิชาการ
ชาการปีปีการศึ
การศึกกษาษา2560
2560จ�จำาแนกตามต
ทางวิชชาการ
าการ
ภาพที่ 2 - 17 จานวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
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แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ข้อนามหาวิ
มูลนักศึทยาลั
กษายเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนพัฒ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.(1)2560-2564)
แผนการรับนักศึกษา
(1.1) เปรียบเทียบข้อมูล ปีการศึกษา 2555 - 2560
ข้อมูลนักศึกษา เมื่อเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา ในระยะ 5 ปี พบว่า มหาวิทยาลัยกาหนดแผนการรับ
(1) นัแผนการรั
กศึกษา 2556 มากที่สุด จานวน 4,430 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2557 จานวน
กศึกษา ปีบกนัารศึ
4,425
ก ารศึ
ก ษา
จ านวน
4,315- 2560
คน ปี ก ารศึ กษา 2559 จ านวน 4,295 คน และ
(1.1) คน
เปรียปีบเที
ยบข้
อมูล2560
ปีการศึ
กษา 2555
การศึ
2558 จานวน
คน ส่ว5นปี
ารศึากมหาวิ
ษา 2555
าหนดแผนการรั
้อยที
ุ ด กษา
เมื่อปีเปรี
ยบเทีกษา
ยบแผนการรั
บนักศึก4,147
ษา ในระยะ
ปี กพบว่
ทยาลัยได้ก�ำกหนดแผนการรั
บนับกไว้
ศึกนษา
ปีก่สารศึ
4,055
คน คนตามล
าดับ อ ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 4,425 คน ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 4,315 คน
2556 มากทีจส่ านวน
ดุ จ�ำนวน
4,430
รองลงมาคื
เปรีย4,295
บเทียคน
บจานวนนั
ศึกษาใหม่
ที่รับจ�ไว้ำนวน
ในระยะ
า ปีกทารศึ
ี่มีนกักษาศึก2555
ษารับได้ไว้กมำ� ากที
่สุด
ปีการศึกษา 2559 จ�เมืำ่อนวน
และ ปีกการศึ
กษา 2558
4,1475 ปีคนพบว่
ส่วนปี
หนดแผนการ
ารศึ ก4,055
ษา 2559
จ านวน
รับไว้น้อยที่สคืุดอ ปีจ�กำนวน
คน  ตามล�
ำดับ4,533 คน รองลงมาคื อ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 4,522 คน
การศึ
กษา
4,437
การศึกษา
เมื่อปีเปรี
ยบเที
ยบจ�2557
ำนวนนัจกานวน
ศึกษาใหม่
ที่รับคนไว้ ปีในระยะ
5 ปี2558
พบว่าจานวน
ปีที่มีนัก4,323
ศึกษารัคน
บไว้มและ
ากที่สปีุดการศึ
คือปีกกษา
ารศึกษา
2555
จ
านวน
4,135
คน
ส่
ว
นปี
ก
ารศึ
ก
ษาที
่
ม
ี
จ
านวนรั
บ
ไว้
น
้
อ
ยที
่
ส
ุ
ด
คื
อ
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2556
จ
านวน
2559 จ�ำนวน 4,533 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 4,522 คน ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 4,437 คน
4,093 คน ตามลาดับ ดังภาพที่ 2 - 18
ปีการศึกษา 2558  จ�ำนวน 4,323 คน  และ ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 4,135 คน ส่วนปีการศึกษาทีม่ จี ำ� นวนรับไว้นอ้ ยทีส่ ดุ
คือ ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 4,093 คน  ตามล�ำดับ ดังภาพที่ 2 - 18

ภาพที่ 2 - 18 แผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2555 - 2560
ภาพที่ 2 - 18 แผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2555 - 2560
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แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นามหาวิ
ทยาลั
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบัแผนการพั
นดาลใจพัฒฒ
นาทั
กษะการคิ
ด ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

เมื่อพิจารณานักศึกษาใหม่ จาแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -สั งคมศาสตร์ พบว่ า
ารณานั
ศึกทษาใหม่
จาแนกตามด้
านวิมีทมยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี
-ทุสั งกคมศาสตร์
พบว่
สัเมืดส่่อวพินนั
ก่อศึพิกจษารั
ดก้านวิ
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ากกว่
าด้าแนสั
งคมศาสตร์
ปี แสดงดั
่ กศึกษา
จเมืารณานั
กศึบกไว้ษาใหม่
จ�ำแนกตามด้
านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-สังคมศาสตร์
พบว่า งสัภาพที
ดส่วานนั
สัดส่วนนักศึกษารับไว้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าด้านสังคมศาสตร์ ทุกปี แสดงดังภาพที่
รับไว้ด้า2นวิ- ท19ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าด้านสังคมศาสตร์ ทุกปี แสดงดังภาพที่ 2 - 19
2 - 19

่ 2 ด- ส่ว19
ส่ว นนั
ไว้ ปี2555
การศึ-ก2560
ษา 2555
- 2560 านวิจทาแนกตามด้
น
ภาพทีภาพที
่ 2 - 19  สั
นนักสัศึดกษารั
บไว้ก ศึปีกกษารั
ารศึบกษา
จ�ำแนกตามด้
ยาศาสตร์แาละเทคโนโลยี
ภาพที่ 2 - วิท19ยาศาสตร์
สัด ส่ว นนั
ก ศึ กษารับ ไว้และสั
ปี กงารศึ
ก ษา 2555 - 2560 จ าแนกตามด้า น
และเทคโนโลยี
คมศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์
(1.2) ข้อมูลปีการศึกษา 2560
(1.2)ท(1.2)
ข้อมูยลได้ข้ปีกอกาหนดแผนรั
มูารศึ
ลปีกษา
ารศึ2560
กบษานัก2560
มหาวิ
ยาลั
ศึกษาทั้งหมดเป็นจานวนทั้งสิ้น 4,315 คน และมีผู้สนใจสมัคร
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ได้
ก
�
ำ
หนดแผนรั
บ
นั
ก
ศึ
ก
ษาทั
้ไว้
งหมดเป็
นจ�ำนนวนทั
้งคน
สิ้น้งสิซึ4,315
และมี
ครทั
ยาลัยได้คน
กาหนดแผนรั
จานวนทั
้น่งมากกว่
4,315คน
และมีผบผู้สู้สทีนใจสมั
นใจสมั
ร ้งสิ้นจ�ำนวน
ทั้งสิ้นจมหาวิ
านวนท11,482
มหาวิทยาลับยนัได้กศึรกับษาทั
เป็้งนหมดเป็
จานวน
4,522
าคน
แผนการรั
่กาหนดไว้
11,482ทั207
คน
ทยาลั
ได้รคน
บั ่ ไว้2มหาวิ
เ-ป็20
นจ�ทำนวน
มากกว่4,522
าแผนการรั
ทีก่ ำ� หนดไว้
207 บคน
้งสิ้นมหาวิ
จานวน
11,482
ยาลัย4,522
ได้รับไว้คน
เป็นซึจง่ านวน
คน ซึ่งบมากกว่
าแผนการรั
ที่กแสดงดั
าหนดไว้งภาพที่ 2 - 20
คน
แสดงดั
งยภาพที
207 คน แสดงดังภาพที่ 2 - 20

ภาพที
ภาพที่ 2่ 2- -2020จ�จำนวนแผนการรั
านวนแผนการรับบนันักกศึศึกกษา
ษาผูผู้ส้สมัมัคครร และนั
และนักกศึศึกกษาที
ษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2560
ภาพที่ 2 - 20 จานวนแผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2560
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แผนพัฒนามหาวิ
ทยาลัฒยนามหาวิ
เทคโนโลยี
แผนการพั
ทยาลัรยาชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการพั
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)
า พบว่
จ านวนนั
กศึ ก ษาใหม่
ไว้ ปีกษา
ก ารศึ
ก ษามี2560
- --จ�จจำาแนกตามประเภทการรั
แนกตามประเภทการรั
บเข้บบา เข้
พบว่
า จ�ำาานวนนั
กศึกษาใหม่
ที่รับไว้ททปีี่ รี่ รั กบั บารศึ
2560
ท2560
ั้งหมด 4,522 คน
าแนกตามประเภทการรั
เข้
า
พบว่
จ
านวนนั
ก
ศึ
ก
ษาใหม่
ไว้
ปี
ก
ารศึ
กคืษาอ โควตา
มี
ท
ง
้
ั
หมด
4,522
คน
ส่
ว
นใหญ่
มาจากการรั
บ
ตรง
จ
านวน
2,560
คน
(ร้
อ
ยละ
56.6)
รองลงมา
ส่วนใหญ่
มาจากการรั
บตรง
จ�ำนวนมาจากการรั
2,560 คน (ร้อยละ
56.6) รองลงมา
คืออยละโควตา
จ�ำรองลงมา
นวน 1,734
คน (ร้อยละ 38.35)
ทั้งหมด
4,522คนคน
วนใหญ่
จานวน
56.6)
จมีานวน
1,734
(ร้อส่ยละ
38.35) และ สกอ.บตรง
จานวน
228 2,560
คน (ร้อคน
ยละ(ร้5.04)
ดังภาพที
่ 2 - 21คือ โควตา
และจสกอ.
ำนวน คน
228(ร้คน
ยละ 5.04)  ดั
งภาพที
่ 2 -228
21 คน (ร้อยละ 5.04) ดังภาพที่ 2 - 21
านวนจ�1,734
อยละ(ร้อ38.35)
และ สกอ.
จานวน

่ 2 - 21 ประเภทการรั
บเข้กศึาของนั
กศึกทษาใหม่
ับไว้กปีษาการศึ
กษา 2560
ภาพที่ 2 ภาพที
- 21 ประเภทการรั
บเข้าของนั
ษาใหม่
ี่รับไว้ ปีททกี่รี่รารศึ
2560
ภาพที
่ 2 - 21 ประเภทการรั
บเข้ากของนั
กศึกษาใหม่
ับไว้ ปีการศึ
กษา 2560
- จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษารับไว้มากที่สุด จานวน 4,081
จาแนกตามระดั
บการศึกษา
พบว่
า ระดับปริยบัญตญาตรี
ศึกษารั224
บไว้มากที่สุด จานวน
คน -(ร้อ-ยละ
90.25) รองลงมาคื
ระดัพบว่
บ ประกาศนี
รวิชาชีมีมีพนนจักักานวน
4.95)4,081
จ�ำแนกตามระดั
บการศึกอษา
า ระดับปริ
ญญาตรี
ศึกษารับไว้มคนากที(ร้่สอุดยละ
จ�ำนวน
4,081 คน (ร้อยละ
คน
(ร้
อ
ยละ
90.25)
รองลงมาคื
อ
ระดั
บ
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ
จ
านวน
224
คน
(ร้
อ
ยละ
4.95)
ระดัรองลงมาคื
บประกาศนีอระดั
ยบัตบรบัประกาศนี
ณฑิต จานวน
อยละ224
3.25)
ปริญ4.95)
ญาโทระดั
จานวน
70 คนยบัตรบัณฑิต จ�ำนวน
90.25)
ยบัตรวิ147
ชาชีคน
พ จ�(ร้ำนวน
คนระดั
(ร้อบยละ
บประกาศนี
ระดั
บ
ประกาศนี
ย
บั
ต
รบั
ณ
ฑิ
ต
จ
านวน
147
คน
(ร้
อ
ยละ
3.25)
ระดั
บ
ปริ
ญ
ญาโท
จ
านวน
1.55)3.25)
และระดั
บปริ
ญญาเอก
จานวน
0 70
คนคน
(ร้อ(ร้ยละ
0.00)
ตามล
าดับ ดับงปริ
ภาพที
่ 270
- 22คน
147 (ร้(ร้คนออยละ
(ร้
อ
ยละ
ระดั
บ
ปริ
ญ
ญาโท
จ�
ำ
นวน
อ
ยละ
1.55)
และระดั
ญ
ญาเอก
ยละ 1.55) และระดับปริญญาเอก จานวน 0 คน (ร้อยละ 0.00) ตามลาดับ ดังภาพที่ 2 - 22จ�ำนวน 0 คน (ร้อยละ
0.00) ตามล�ำดับ ดังภาพที่ 2 - 22
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่ 2 - 22กศึจกานวนนั
ปีการศึจ�กำษาแนกระดั
2560 จาแนกระดั
กษา
ภาพที่ 2 - ภาพที
22
จ�ำนวนนั
ษารับไว้กกศึปีศึกกกษารั
ารศึบกบไว้
ษา
กษา บบการศึ
ภาพที
่ 2 - 22 จานวนนั
ษารั
ไว้ ปี2560
การศึกษา 2560บจการศึ
าแนกระดั
การศึกษา

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบั
นดาลใจพั
นาทักษะการคิ
แผนการพั
ฒฒ
นามหาวิ
ทยาลัยดเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

าแนกตามด้
ท ยาศาสตร์
แ ละเทคโนโลยี
- สั ง คมศาสตร์
กษามีส2560
- -จ�ำจแนกตามด้
านวิาทนวิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- สังคมศาสตร์
  พบว่าปีพบว่
การศึากปีษาการศึ
2560
ัดส่วนนักศึกษาใหม่
มี
ส
ั
ด
ส่
ว
นนั
ก
ศึ
ก
ษาใหม่
ท
่
ี
ร
ั
บ
ไว้
ด
้
า
นวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
:
ด้
า
นสั
ง
คมศาสตร์
เท่
า กั บ
ที่รับไว้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 56.21 : 43.79
56.21 : 43.79

ภาพที่ 2-23 จานวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2560 จาแนกตาม
ภาพที่ 2-23 จ�ำนวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตาม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์
(2) นักศึกษาทั้งหมด
(2)(2.1)
นักศึเปรี
กษาทั
้งหมด  
ยบเที
ยบข้อมูล ปีการศึกษา 2555 - 2560
ยบข้้ งอหมด
มูล ปีในระยะ
การศึกษา5 ปี2555
เมื่ อเปรี ย(2.1)
บเที ยเปรี
บนัยกบเที
ศึ กษาทั
พบว่-า2560
ปี ที่ มี จ านวนนั กศึ กษามากที่ สุ ด คื อ
่อเปรียจบเที
กศึกษาทั
้งหมด ในระยะ
5 ปีกพบว่
า ปีที่มจีจานวน
�ำนวนนั13,760
กศึกษามากที
ุด คืกอษา
ปีการศึกษาเมื2560
านวนยบนั
13,824
รองลงมา
คือ ปีการศึ
ษา 2559
คน ปีก่สารศึ
2555
ปีการศึกษา 2557 คืจอานวน
13,343
ปีการศึ
กษา 13,760
2558 จานวน
ปีการศึ
กษาจานวน
256013,607
จ�ำนวนคน13,824  รองลงมา
ปีการศึ
กษา คน
2559
จ�ำนวน
คน ปีก13,315
ารศึกษาคน2555 จ�ำนวน
แผนการพั
ฒานวนนั
นามหาวิ
ยาลั
เทคโนโลยี
รคน
าชมงคลพระนคร
ตามลคนาดัปีบกและปี
ที่มีจ2557
ศึกยษาทั
้งหมดเป็
านวนน้
ยที่ส่ 12
ุดจ�คืำ(พ.ศ.
อนวน
ปีก2560-2564)
ารศึกษาคน2556
13,607
ารศึ
กษา
จ�ำกทนวน
13,343
ปีนกจารศึ
กษาอระยะที
2558
13,315
ตามล�มีำจดัานวน
บ และปีที่มีจ�ำนวน
คน ดังนภาพที
่ 2 -อ24
นักศึ12,968
กษาทั้งหมดเป็
จ�ำนวนน้
ยที่สุดคือ ปีการศึกษา 2556 มีจ�ำนวน 12,968 คน ดังภาพที่ 2 - 24
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ภาพที่ 2 - 24 จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555 - 2560
ภาพที่ 2 - 24 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 - 2560
เมื่อจาแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่าปีการศึกษา 2555 - 2560
สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าด้านสังคมศาสตร์ทุกปี แสดงดังภาพที่ 2 -25

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
่ 2 - 24 แจละเทคโนโลยี
านวนนักศึกษาทั
หมด ปีการศึ
- 2560
เมื่อจ�ำแนกตามด้าภาพที
นวิทยาศาสตร์
- สัง้งคมศาสตร์
พบว่กษา
าปีก2555
ารศึกษา
2555 - 2560 สัดส่วนนักศึกษา
เมื่อจาแนกตามด้
านวิทมียาศาสตร์
าปี่ 2การศึ
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มากกว่าแด้ละเทคโนโลยี
านสังคมศาสตร์- สัทงุกคมศาสตร์
ปี แสดงดังพบว่
ภาพที
-25กษา 2555 - 2560
สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าด้านสังคมศาสตร์ทุกปี แสดงดังภาพที่ 2 -25

- 25
ดส่ยวปีเทคโนโลยี
นนั
กศึกกรษา
ษา
ปีการศึ-ก2560
ษา ระยะที
2555่ 12- 2560
าชมงคลพระนคร
(พ.ศ. 2560-2564)
ภาพที่ 2 -แผนการพั
25ภาพที
สัดส่ฒ่ 2วนามหาวิ
นนั
กศึทกสัยาลั
ษา
การศึ
2555
จาแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์
จ�ำแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์  
(2.1) ข้อมูลปีการศึกษา 2560
(2.1) ข้อมูลปีการศึ
นักศึกกษา
ษาทั2560
้งหมด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาทั
มีจานวน 13,824
คน ้งหมด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560 มีจ�ำนวน 13,824 คน
- จ าแนกตามระดั
ษา บพบว่
ระดั บมีนปริกั ศึญกญาตรี
ษามากที
่ สุ ด คน รองลงมา
- จ�ำแนกตามระดั
บการศึกษาบการศึ
พบว่ากระดั
ปริญาญาตรี
ษามากทีมีส่ นดุ ัก ศึจ�ำกนวน
12,547
จานวน
อ ระดั
บปริญ ญาโท
ประกาศนี
ยบัตรวิยบัชตาชีรบัพณฑิต จ�ำนวน
คือ ระดั
บปริญ12,547
ญาโท จ�ำคน
นวนรองลงมาคื
354 คน ระดั
บประกาศนี
ยบัตรวิจชานวน
าชีพ จ�ำ354
นวนคน
574ระดั
คนบระดั
บประกาศนี
านวน
574 คนบปริ
ระดั
บประกาศนี
ยบัต28
รบัณ
จานวน
321 จคน
และระดั
ญญาเอก
จ�ำนวน
คนฑิตตามล�
ำดับ 321 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 28 คน
ตามลาดับ
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ภาพที
2 - จ�26
จานวนนั
ศึกษาทั
ปีกการศึ
ษา 2560
จาแนกตามระดั
บการศึ
ภาพที
่ 2 -่ 26
ำนวนนั
กศึกกษาทั
้งหมด้งหมด
ปีการศึ
ษาก2560
จ�ำแนกตามระดั
บการศึ
กษา กษา
- จาแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา
2560 มีสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 59.56 : 40.44

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ภาพที่ 2 - 26 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา
- จ�ำแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีสดั ส่วนนักศึกษา
จาแนกตามด้า: นวิ
และเทคโนโลยี
- สัง:คมศาสตร์
ทั้งหมด ด้านวิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยี
ด้าทนสัยาศาสตร์
งคมศาสตร์
เท่ากับ 59.56
40.44 พบว่า ปีการศึกษา
2560 มีสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 59.56 : 40.44

ภาพที่ ภาพที
2 - 27่ จ�2ำนวนนั
ศึกษาทักง้ หมด
ปีก้งารศึ
ทยาศาสตร์แทละเทคโนโลยี
- 27 จกานวนนั
ศึกษาทั
หมดกษา
ปีก2560  จ�
ารศึกษาำแนกตามสายวิ
2560 จาแนกตามสายวิ
ยาศาสตร์ -สังคมศาสตร์
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์
(3) ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
(3)(3.1)
ผู้สาเร็ข้อจมูการศึ
ลเปรีกยษาบเทียบ ปีการศึกษา 2555 - 2559
(3.1) ข้อมูลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2555 - 2559
เมื่อเปรียบเทียบผู้ส�ำเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี พบว่า ปีที่มีผู้ส�ำเร็จการศึกษามากที่สุด คือ ปีการศึกษา 2559
เมื่อเปรียบเทียบผู้สาเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี พบว่า ปีที่มีผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ
มีจ�ำนวน 3,223 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 3,074 คน ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 3,060 คน
ปีการศึกษา 2559 มีจานวน 3,223 คน รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2558 จานวน 3,074 คน ปีการศึกษา
และ ปี2556
การศึจกานวน
ษา 2557
จ�ำนวน
2,945ปีกคนารศึตามล�
บ และปี
ที่มีผู้ส2,945
�ำเร็จการศึ
ษาเป็าดั
นจ�บำนวนน้
คือจ ปีการศึกษา
3,060
คน และ
กษาำดั2557
จานวน
คน กตามล
และปีอทยที
ี่มีผ่สู้สุดาเร็
2555การศึ
จ�ำนวน
2,913
คน อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2555 จานวน 2,913 คน
กษาเป็
นจานวนน้
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ภาพที่ 2 - 28 จ�ำนวนผู
การศึจานวนผู
กษา ปีก้สารศึ
ษา 2555
ภาพที้ส่ �ำ2เร็-จ28
าเร็จกการศึ
กษา ปี- ก2559
ารศึกษา 2555 - 2559
เมื่อจาแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2555 – 2559
สัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมากกว่าสายสังคมศาสตร์ ทุกปี แสดงดังภาพที่
2 - 29

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ภาพที่ 2 - 28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2559
เมื่อจ�เมืำแนกตามด้
านวิทานวิ
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- สัง-คมศาสตร์
พบว่พบว่
า ปีาการศึ
กษากษา
2555
– 2559
สัดส่วนผู้ส�ำเร็จ
่อจาแนกตามด้
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
ปีการศึ
2555
– 2559
การศึสักดษาสายวิ
และเทคโนโลยี
มีมแากกว่
าสายสังคมศาสตร์
ทุกปี งแสดงดั
งภาพที
- 29 งภาพที่
ส่วนผู้สทาเร็ยาศาสตร์
จการศึกษาสายวิ
ทยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี
มีมากกว่าสายสั
คมศาสตร์
ทุก่ปี2 แสดงดั
2 - 29

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ภาพที
่ 2 - ่29
ดส่วสันผู
เร็จ้สการศึ
กษา ปีกษา
การศึปีการศึ
ษา 2555
- 2559- 2559
จ�ำแนกตามด้
านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีภาพที
2 -สั29
ดส่้สว�ำนผู
าเร็จการศึ
กษา 2555
จาแนกตามด้
าน
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์
(3.2) ข้อมูลปีการศึกษา 2559
(3.2) ข้อมูลปีการศึกษา 2559
- ผู้ส- าเร็ผูส้จำ�การศึ
กษากษา
ในปีในปี
การศึ
กษา
คนจำาแนกตามระดั
บการศึ
เร็จการศึ
การศึ
กษา2559
2559มีมีจจานวน
ำ� นวน 3,223
3,223 คนจ�
แนกตามระดับการศึ
กษากษาพบว่า ระดับปริญญาตรี
พบว่มีาผู้สระดั
ญญาตรี
มีผู้ส่สาเร็
ษามากที
จานวน
2,906
คน (ร้อคืยละ
รองลงมา
�ำเร็บจปริ
การศึ
กษามากที
ุด จ�จำการศึ
นวน ก2,906
คน ่ส(รุ้ดอยละ
90.16)
รองลงมา
อ ระดั90.16)
บประกาศนี
ยบัตรบัณฑิต จ�ำนวน 196
คือ คน
ระดั(ร้บอประกาศนี
ย
บั
ต
รบั
ณ
ฑิ
ต
จ
านวน
196
คน
(ร้
อ
ยละ
6.08)
และระดั
บ
ปริ
ญ
ญาโท
จ
านวน
121
ยละ 6.08) และระดับปริญญาโท จ�ำนวน 121 คน (ร้อยละ 3.75)
คน (ร้อยละ 3.75)
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ภาพที่ 2 - 30 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับการศึกษา
ภาพที่ 2 - 30 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
- จาแนกตามสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีสัดส่วน
ผู้สาเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 54.89 : 45.11

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ภาพที่ 2 - 30 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับการศึกษา
- จ�ำแนกตามสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีสดั ส่วนผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
- จทาแนกตามสายวิ
ทยาศาสตร์:แด้ละเทคโนโลยี
- สังคมศาสตร์
พบว่: า45.11
ปีการศึกษา 2559 มีสัดส่วน
ด้านวิ
ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
านสังคมศาสตร์
เท่ากับ 54.89
ผู้สาเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 54.89 : 45.11

ภาพที่ 2 - 31 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามด้านวิทยาศาสตร์
ภาพที่ 2 - 31 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ�ำแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –
และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

(4) นักศึกษาที่ออกระหว่างปี  
(4) นักศึกษาที่ออกระหว่
(4.1) ข้อางปี
มูลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2555 - 2559
(4.1)
ข้
อ
มู
ล
เปรี
ย
บเที
บ ปี่อกอกระหว่
ารศึกษา า2555
- 2559 5 ปี พบว่า ปีที่มีนักศึกษาออกระหว่างปีมากที่สุด คือ
เมื่อเปรียบเทียบนักศึกยษาที
งปี ในระยะ
เมื่อเปรี
ยบเที1,172
ยบนักรองลงมา
ศึกษาที่ออกระหว่
างปีกษา
ในระยะ
พบว่1,070
า ปีที่มคนีนักปีศึกการศึ
ษาออก
ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน
คือ ปีการศึ
2556 5จ�ำปีนวน
กษา 2558 จ�ำนวน 1,019 คน
ระหว่าปีงปีการศึ
มากที
่
ส
ุ
ด
คื
อ
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2559
จ
านวน
1,172
รองลงมา
คื
อ
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2556
จ
านวน
กษา 2555 จ�ำนวน 1,005 คน ตามล�ำดับ ส่วนปีที่มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นจ�ำนวนน้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2557
1,070 คน ปีการศึกษา 2558 จานวน 1,019 คน ปีการศึกษา 2555 จานวน 1,005 คน ตามลาดับ
จ�ำนวน 897 คน
ส่วนปีที่มีผู้สาเร็จการศึกษาเป็นจานวนน้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2557 จานวน 897 คน
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ภาพที่ 2 - 32 จ�ำนวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปีการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2559
ภาพที่ 2 - 32 จานวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปีการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2559
(4.2) ข้อมูลปีการศึกษา 2559
นักศึกษาที่ออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2559 มีจานวน 1,172 คน
- จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ า ระดับปริญ ญาตรี มีนักศึกษาที่ออกระหว่างปีมากที่สุด
จานวน 1,082 คน (ร้อยละ 92.32) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 48 คน (ร้อยละ 4.10)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ภาพที่ 2 - 32 จานวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปีการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2559
(4.2)
กษา
(4.2)ข้อข้มูอลมูปีลกปีารศึ
การศึ
กษา2559
2559
นักศึกษาที
างปี ในปี
จ�ำนวนมีจ1,172
คน คน
นักศึ่อกอกระหว่
ษาที่ออกระหว่
างปีการศึ
ในปีกกษาารศึ2559
กษา มี2559
านวน 1,172
- จ�ำแนกตามระดั
บการศึบกการศึ
ษา พบว่
ระดับา ปริ
ญญาตรี
ีนักศึกมษาที
างปีมากทีา่สงปีุด มจ�ากที
ำนวน่สุด1,082 คน
- จาแนกตามระดั
กษาา พบว่
ระดั
บ ปริญมญาตรี
ีนัก่อศึอกระหว่
กษาที่ออกระหว่
(ร้อยละจ92.32)
ระดับประกาศนี
ยบัต92.32)
รวิชาชีพระดั
จ�ำนวน
48  คน ย(ร้บัอตยละ
บประกาศนี
บัตอรบั
ณฑิ4.10)
ต จ�ำนวน 6 คน
านวน 1,082
คน (ร้อยละ
บประกาศนี
รวิช4.10)
าชีพ จระดั
านวน
48 คนย(ร้
ยละ
(ร้อยละระดั
0.51)
ระดับปริยญบัญาโท
35 คน6 คน
(ร้อ(ร้
ยละ2.99)
และระดั
ำนวน 35
1 คน
บประกาศนี
ตรบัณจ�ฑิำตนวน
จานวน
อยละ 0.51)
ระดับปริญญาเอก
ญาโท จจ�านวน
คน(ร้(ร้ออยละ
ยละ0.09)
2.99) และระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.09)

ภาพที่ 2่ 2- -3333จ�ำจนวนนั
านวนนั
กฒษาที
่ออกระหว่
างปีในปี
ในปี
การศึกษา
กษา2559
2559
บการศึ
กษา
แผนการพั
นามหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
รกาชมงคลพระนคร
ระยะที
่ าแนกตามระดั
12 (พ.ศ. 2560-2564)
ภาพที
กศึกกศึษาที
่ออกระหว่
างปี
ารศึ
จ�ำจแนกตามระดั
บการศึ
กษา
- จ�ำแนกตามสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สังคมศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีสัดส่วนนักศึกษาออก
ระหว่างปี ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
: ด้านสังคมศาสตร์
เท่ากั-สับงคมศาสตร์
70.90 : 29.10
- จาแนกตามสายวิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีสัดส่วน
นักศึกษาออกระหว่างปี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 70.90 : 29.10
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ภาพที่ 2-34 จ�ำภาพที
นวนนั่ ก2-34
ศึกษาทีจ่อานวนนั
อกระหว่กางปี
การศึ่ อกอกระหว่
ษา 2559 าจ�งปี
ำแนกตาม
ละเทคโนโลยี –
ศึ กปีษาที
ปี การศึด้ากนวิษาทยาศาสตร์
2559 จแาแนกตาม
สังคมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์
การมีงานทาของบัณฑิต
จ านวนผู้ จ บการศึ ก ษาทั้ ง หมดมี แ นวโน้ ม ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆ ปี ทั้ ง นี้ ใ น
ปีการศึกษา 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด จานวน 2,875 คน และปีการศึกษา 2555 มีผู้สาเร็จ
การศึกษาน้อยที่สุด จานวน 1,873 คน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 - 35

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
ภาพทีและเป็
่ 2-34
จ านวนนั
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
นที่พึ่งของสั
งคม” ก ศึ ก ษาที่ อ อกระหว่ า งปี

ปี การศึ ก ษา 2559 จ าแนกตาม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สังคมศาสตร์

การมีงานท�ำของบัณฑิต
การมีงานทาของบัณฑิต
จ�ำนวนผูจ้ บการศึกษาทัง้ หมดมีแนวโน้มของผูส้ ำ� เร็จการศึกษามีเพิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี ทัง้ นีใ้ นปีการศึกษา 2559 มีผสู้ ำ� เร็จ
จ านวนผู้ จ บการศึ ก ษาทั้ ง หมดมี แ นวโน้ ม ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆ ปี ทั้ ง นี้ ใ น
การศึกษามากที่สุด จ�ำนวน 2,875 คน และปีการศึกษา 2555 มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาน้อยที่สุด จ�ำนวน 1,873 คน สามารถ
ปีการศึกษา 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด จานวน 2,875 คน และปีการศึกษา 2555 มีผู้สาเร็จ
แสดงได้ดังภาพที
- 35อยที่สุด จานวน 1,873 คน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 - 35
การศึ่ 2กษาน้

ภาพที่ 2 - 35 จ�ำนวนผูภาพที
้ส�ำเร็จ่ 2การศึ
ปีการศึ้สาเร็
กษาจการศึ
2555กษา
- 2559
- 35กษา
จานวนผู
ปีการศึกษา 2555 - 2559

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

เมือ่ เปรียบเทียบจ�ำนวนผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามกับบัณฑิตได้งานท�ำ ตัง้ แต่ ปีการศึกษา 2555
่อเปรี
ยบจสัานวนผู
การศึ
กษาจากการตอบแบบสอบถามกั
บัณกฑิษา
ตได้2555
งานทมีาสตััด้งส่แต่
- 2559 พบว่า ปีกเมืารศึ
กษายบเที
2557
ดส่วนบั้สณาเร็
ฑิตจได้
งานท�
ำ คิดเป็นร้อยละ 80.20 และปีกบารศึ
วนบัณฑิต
พบว่า ปีแสดงได้
การศึกดษาังภาพที
2557่ 2-36
สัดส่วนบัณฑิตได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 80.20 และ
ที่ได้งานท�ำปีน้กอารศึ
ยกว่กษา
า คิ2555
ดเป็นร้-อ2559
ยละ 69.96
ปีการศึกษา 2555 มีสัดส่วนบัณฑิตที่ได้งานทาน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 69.96 แสดงได้ดังภาพที่ 2-36

ภาพที่ 2 - 36 กราฟเปรียบเปรียบเทียบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิตที่ได้
ภาพที่ 2 - 36 กราฟเปรี
บเปรีกษา
ยบเที2555
ยบจ�ำ–นวนผู
งานทา ปีกยารศึ
2559้ส�ำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิตที่ได้งานท�ำ 
ปีการศึกษา  2555 – 2559
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ บัง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ จ้ า งงาน ได้ ผ ลมาจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ผ่านระบบภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต โดยผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้บัง คับบัญ ชา หรือผู้จ้างงาน ตั้ง แต่ปี
การศึกษา 2555 – 2559 อยู่ในระดับมาก โดยปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 4.52 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจต่าที่สุด เท่ากับ
4.31 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-37
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่ 2 - 36
กราฟเปรี
ยบเปรี
ยบเทียบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิตที่ได้
แผนพัภาพที
ฒนามหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
งานทา ปีการศึกษา 2555 – 2559
ผลการประเมิ
น ความพึ ง้บพอใจของผู
ชา ได้หรื
อ ผู้ จ้ า งงาน ได้ ผ ลมาจากการตอบ งพอใจ
ผลการประเมิ
นความพึงพอใจของผู
ังคับบัญชา ้ บหรืัง คัอผูบ้จบั้าญงงาน
ผลมาจากการตอบแบบสอบถามความพึ
ังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที
่อบัณณฑิฑิตตผ่โดยผลการประเมิ
านระบบภาวะการมี
านท่ยาความพึง
ของผู้บังคับแบบสอบถามความพึ
บัญชา/ผู้จ้างงานที่มงีตพอใจของผู
่อบัณฑิต ผ่้บานระบบภาวะการมี
งานท�่มำีตของบั
นค่างเฉลี
่ยความพึ
ง พอใจของผู
ัง คั่ใบนระดั
บัญ ชาบมากหรืโดยปี
อผู้จ้ากงงาน
ตั้ง แต่
ปี และ
พอใจของผูของบั
้บังคับณบัฑิญตชาโดยผลการประเมิ
หรือผู้จ้างงาน ตั้งนแต่ค่าปเฉลี
ีการศึ
กษา 2555
– 2559้บอยู
ารศึกษา
2557
กษา ค2555
2559 งอยู
่ในระดั
การศึและปี
กษา ก2557
การศึมีกคษา
มีคง่าพอใจต�
เฉลี่ย ่ำที่สุด
ปีการศึกษาการศึ
2558  มี
่าเฉลี่ย–ความพึ
พอใจสู
งทีบ่สมาก
ุด เท่าโดยปี
กับ 4.52
ารศึกและปี
ษา 2555
่าเฉลี2558
่ยความพึ
ความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 4.52 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจต่าที่สุด เท่ากับ
เท่ากับ 4.31 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-37
4.31 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-37

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

: ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต มทร.พระนคร
ที่มทีา่ม:า ระบบภาวะการมี
งานท�ำของบัณฑิต มทร.พระนคร
ภาพที
่ 2 - 37 กราฟผลการประเมิ
นความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน ปีการศึกษา
ผลคะแนนการประเมิ
นคุณภาพ นความพึ
ภาพที่ 2 - 37 กราฟผลการประเมิ
งพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน ปีการศึกษา    2555 – 2559  
2555 –นแผนการพั
2559
ผลคะแนนการประเมิ
คุณภาพภายในตามเกณฑ์
สกอ.
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ผลคะแนนการประเมิ
คุณภาพ
ค่าเฉลี่ย นผลคะแนนการประเมิ
นคุณภาพ
2555
2556
ผลคะแนนการประเมินผลคะแนนการประเมิ
คุณภาพภายในตามเกณฑ์
สกอ.
นคุณภาพภายในตามเกณฑ์
สกอ.
ปีการศึกษา

2557

2558

2559

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิ
ทยาลัย

4.62
2555

4.40
2556

25573.45 2558

3.99
2559

4.10

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิ
ระดับคุณภาพของระดั
บคณะ ทยาลัย

ดีม4.62
าก

4.40ดี

3.45พอใช้ 3.99

ดี4.10

ดี

ปีการศึกษา

ระดับคุณภาพของระดับคณะ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดี

ดี
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ภาพที่ 2 - 38 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2555 - 2559
จากการตรวจประเมินน
คุณคุภาพภายใน
ระหว่าตามเกณฑ์
งปีการศึกษา 2555
น - 2559
ภาพที่ 2 - 38 ผลคะแนนการประเมิ
ณภาพภายใน
สกอ.- 2559
ปีการศึผลการประเมิ
กษา 2555

ภาพที่ 2 -หลั38
นคุกณหลัภาพภายใน
สกอ.กษาปี2555
การศึมีกคษา
กสูตผลคะแนนการประเมิ
ร ค่าเฉลี่ยของคะแนนของทุ
กสูตรมีแนวโน้ตามเกณฑ์
มลดลง ซึ่งปีการศึ
่าเฉลี2555
่ยของ - 2559

คะแนนสูงที่สุด คือ 4.62 อยู่ในระดับดีมาก และปี การศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุด
คือ 3.45
จากการตรวจประเมิ
นคุณภาพภายใน ระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2559 ผลการประเมิน

น คุณ
ภาพภายใน
าปีกมารศึ
กษา ซึ2559
นหลักมีสูตคร่าเฉลี่ยของ
หลักสูตร ค่าเฉลีจากการตรวจประเมิ
่ยของคะแนนของทุ
กหลั
กสูตรมีประจ
แนวโน้
ลดลง
่งปีกผลการประเมิ
ารศึกษา 2555

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2559 ผลการประเมินหลักสูตร ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนของทุกหลักสูตรมีแนวโน้มลดลง ซึง่ ปีการศึกษา 2555 มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนสูงทีส่ ดุ คือ 4.62 อยูใ่ นระดับดีมาก
และปีการศึกษา 2557แผนการพั
มีค่าเฉลีฒ่ยนามหาวิ
ของคะแนนน้
อยที่สุดราชมงคลพระนคร
คือ 3.45 ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ทยาลัยเทคโนโลยี
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินหลักสูตร จ�ำนวนทัง้ สิน้ 55 หลักสูตร
ค่าเฉลี่ยการจั
ของคะแนนของทุ
กสูยตรอยู่ที่ 3.12 คะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ก�ำหนดโดย สกอ. ทุกหลักสูตร
ดอันดับมหาวิกทหลัยาลั
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของสถาบันอุดมศึกษาในด้าน
การจัดต่อัานงๆ
ดับเช่มหาวิ
ย กษา คุณภาพงานวิจัย การยอมรับของผู้จ้างงาน ความเป็นนานาชาติ เป็นต้น
น คุณทยาลั
ภาพการศึ
การจัด่ออัประเมิ
นดับมหาวิ
ยาลัย เป็นการชี
้ให้เยห็โดยคณะบุ
นถึงจุดเด่นคจุคลหรื
ดด้อยของสถาบั
นอุดมศึกษาในด้
านต่ย ารวมทั
งๆ เช่้งน คุณภาพ
และเพื
นคุณทภาพของมหาวิ
ทยาลั
อองค์กรภายนอกมหาวิ
ทยาลั
การศึ กเพื
ษา่อให้คุสณถาบั
ภาพงานวิ
การยอมรั บพของผู
้ จ ้ า งงานที่สความเป็
น นานาชาติ
น ต้ทนยาลั
และเพื
นอุดมศึจกั ยษาของไทยได้
ิจารณาเกณฑ์
าคัญจากการจั
ดอันดับเป็
มหาวิ
ยโลก่ อสประเมิ
าหรับ น คุ ณ ภาพ
นามาเป็
นให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็
ที่ยออมรั
บของนานาประเทศ
โดย พิจารณา
ของมหาวิ
ทยาลันยแนวทางในการพั
โดยคณะบุคคลหรืฒอนาสถาบั
องค์กรภายนอกมหาวิ
ทยาลัย รวมทัน้งเพื
ให้สถาบั
นอุดมศึกษาของไทยได้
ยาลัยเทคโนโลยี
นดับบน�มหาวิ
ยจากองค์กรต่าฒงๆนาสถาบั
ดังนี้ นให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เกณฑ์ทมหาวิ
ี่ส�ำคัญทจากการจั
ดอันดับราชมงคลมี
มหาวิทยาลัผลการจั
ยโลก ดส�อัำหรั
ำมาเป็ทยาลั
นแนวทางในการพั
1) ผลการจัดอันดัโดยมหาวิ
บมหาวิททยาลั
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุ
กษาท(สกอ.)
เป็นทีย่ อมรับของนานาประเทศ
ยาลัยยเทคโนโลยี
ราชมงคลมีผลการจัดอันดดับมศึมหาวิ
ยาลัยจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
ส
านั
ก
งานคณะกรรมการการอุ
ด
มศึ
ก
ษา
ได้
ท
าการจั
ด
อั
น
ดั
บ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ภายใต้
1)  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ชื่อ "โครงการ
ฐานข้
มูลออนไลน์เพื่อประเมินดศัมศึกยภาพของมหาวิ
ไทย" ทโดยมี
ถุประสงค์
เพื่อเป็นข้อมูลใน
ส�ำนักองานคณะกรรมการการอุ
กษา ได้ท�ำการจัดทอัยาลั
นดับยมหาวิ
ยาลัยวัตภายใต้
ชื่อ “โครงการฐานข้
อมูลออนไลน์
การตั
ด
สิ
น
ใจให้
ก
ั
บ
นั
ก
เรี
ย
นที
่
จ
ะใช้
ใ
นการเลื
อ
กสอบเข้
า
เรี
ย
นในสถาบั
น
ต่
า
งๆ
จั
ด
ท
าขึ
้
น
เมื
่
อ
วั
น
่ ่จะใช้ใน
เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับนักเรียทีนที
สิงหาคม
ลักษณะการจั
2 ส่วนหลั
ก คือ 1) ดด้อัานการวิ
การเลือ31
กสอบเข้
าเรีย2549
นในสถาบั
นต่างๆ จัดดท�อัำนขึดั้นบเมืได้่อแวับ่นงทีหั่ ว31ข้อสิออกเป็
งหาคมน 2549
ลักษณะการจั
นดับได้จแัยบ่งและ
หัวข้อออกเป็น
2) ด้านการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามระดับคะแนน ได้แก่ กลุ่ม 1
2 ส่วนหลัก คือ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามระดับ
ดีเลิศ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป) กลุ่ม 2 ดีเยี่ยม (ร้อยละ 70-75) กลุ่ม 3 ดี (ร้อยละ 65-69) กลุ่ม 4 ดีพอใช้
คะแนน ได้แก่ กลุ่ม 1 ดีเลิศ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป) กลุ่ม 2 ดีเยี่ยม (ร้อยละ 70-75) กลุ่ม 3 ดี (ร้อยละ 65-69) กลุ่ม 4 ดีพอใช้
(ร้อยละ 55-64) กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 55 ลงไป)
(ร้อยละ 55-64) กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 55 ลงไป)
ตารางที่ 2 - 1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของมทร.พระนคร
ลักษณะการจัดอันดับ
ด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100%)
ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 80%)

อันดับ
42
28

คะแนน
54.22
38.02

ผลการจัดกลุ่ม
กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง
กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง

ตารางที่ 2 - 2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของ 9 มทร.
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมายเหตุ - หมายถึง ไม่มีข้อมูลปรากฏ

ด้านการวิจัย
อันดับ คะแนน
32
55.30
29
55.46
42
54.22
40
54.44
41
54.22
-

ด้านการเรียนการสอน
อันดับ คะแนน
20
39.56
5
46.12
28
38.02
17
40.78
24
38.90
-
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก (Ranking of World Universities)
2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก (Ranking of World Universities)
Webometrics Ranking of World Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก จะจัดท�ำขึ้น
Webometrics Ranking of World Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก
ทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุ
กปี โดยเป็นการวัดความสามารถและคุ
ติของมหาวิทยาลัณยสมบั
ต่างๆติขในการเป็
จะจัดทาขึ้นทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุ
กปี โดยเป็นการวัณดสมบั
ความสามารถและคุ
อง น
“มหาวิทยาลั
ยอิเทล็ยาลั
กทรอนิ
อ่ วัดยความสามารถในการผลิ
ตผลงานวิเพืช่อาการ
ทีเ่ ผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต
มหาวิ
ยต่ากงๆส์ (e-University)”  เพื
ในการเป็น "มหาวิทยาลั
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)"
วัดความสามารถในการ
(Web Publications)
าถึงเน็ข้อตมู(Web
ลข่าวสารในเว็
บไซต์ของสถาบั
นอุดมศึกษาทัว่ โลกา(Open
ผลิตผลงานวิและความสามารถในการเข้
ชาการ ที่เผยแพร่บนอินเตอร์
Publications)
และความสามารถในการเข้
ถึงข้อมูลAccess)
โดยผลการจัข่าดวสารในเว็
อันดับ Ranking
Web ofนอุUniversities
ของมหาวิ
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ดังนีWeb
้ of
บไซต์ของสถาบั
ดมศึกษาทั่วโลก
(Openทยาลั
Access)
โดยผลการจั
ดอันดับ Ranking
Universities ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้
ตารางที
่ 2่ -23- ผลการจั
ดอัดนอัดันบดับRanking
ตารางที
3 ผลการจั
RankingWeb
WebofofUniversities
Universitiesของ
ของมทร.พระนคร
มทร.พระนครปีปีค.ศ.
ค.ศ.2009
2009- -2017
2017
Ranking
Web Edition
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Presence
Rank*

Impact
Rank*

Position

Openness
Rank*

Excellence
Rank*

RMUTP
World Rank

ม.ค.-2009
2,666
6,652
3,053
6,531
4910
ก.ค.-2009
2,650
7,035
2,933
6,375
4739
ม.ค.-2010
2,729
3,522
2,698
3,516
2896
ก.ค.-2010
2,224
4,798
3,112
2,191
3034
ม.ค.-2011
1,318
4,402
2,454
2,229
2040
ก.ค.-2011
835
4,955
20,000
2,102
2069
ม.ค.-2012
203
1,544
1,081
2,489
1713
ก.ค.-2012
1,524
567
6,459
5,228
2374
ม.ค.-2013
791
394
2,410
5,203
1497
ก.ค.-2013
881
777
823
5,080
2078
ม.ค.-2014
667
3,544
1,209
5,155
2800
ก.ค.-2014
789
1,061
1,669
5,442
2054
ม.ค.-2015
660
3,275
1,695
5,414
2821
ก.ค.-2015
1,344
1,835
907
5,490
3186
ม.ค.-2016
380
566
831
5,439
2439
ก.ค.-2016
570
1,685
4,121
5,824
4041
ม.ค.-2018
1,440
4,417
4,990
5,777
5073
: http://www.webometrics.info/
* Lower is better
ที่มทีา่มา: http://www.webometrics.info/
* Lower is better
: กรกฎาคม
หมายเหตุหมายเหตุ
: กรกฎาคม
2017 ไม่ม2017
ีการจัดไม่อัมนีกดัารจั
บ ดอันดับ
จากตารางพบว่า ผลการจัดอั นดับ ของ Webometrics ในรอบเดื อนมกราคม ค.ศ. 2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 5073 ของโลก อันดับที่ 1637 ของเอเชีย
จากตารางพบว่าผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อันดับที่ 41 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้เมื่อ
ราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 5073 ของโลก อันดับที่ 1637 ของเอเชีย อันดับที่ 41 ของประเทศไทย และอยู่อันดับ
พิจารณารายประเมินผล พบตัวชี้วัด Presence ได้ลาดับที่ 1,440 ตัวชี้วัด Impact ได้ลาดับที่ 4,417
ที่ 4 ในกลุ่มตัมหาวิ
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  ทั
นี้เมื่อพิวชีจ้วารณารายประเมิ
พบตั
้วัด Presence ได้ล�ำดับที่ 1,440
วชี้วัดทOpenness
ได้ลาดั
บที่ 4,990้งและตั
ัด Excellence นได้ผลลาดั
บทีว่ ชี5,777
ตัวชี้วัด Impact ได้ตัวลชี�ำ้วดััดบที่ Excellence
4,417 ตัวชี้วัดของมหาวิ
Openness
ได้ยลยั�ำดังอยู
บที่ใ่ นล
4,990
Excellence
ล�ำดับที่ 5,777
ทยาลั
าดับและตั
ที่ไ ม่ดวี ชีเนื้วัด่องจากตั
วชี้วัด ได้Excellence
ตัวมีชีค้วัด่าน้Excellence
งอยู่ในล�ำดับที่ไม่ดี เนืชาการที
่องจากตั่ ตวีพชีิม้วพ์ัด เผยแพร่
Excellence
มีค่าน�้ำหนับก 30%
าหนั ก 30%ของมหาวิ
โดยเก็บทข้ยาลั
อมูลยจยัานวนเอกสารทางวิ
ในวารสารระดั
โดยเก็บข้อมูลจ�ำนวนเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จากข้อมูล Scimago โดยที่ 10%

แผนการพั
ทยาลัยดเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบั
นดาลใจพัฒฒนามหาวิ
นาทักษะการคิ
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
แผนการพั
ฒนามหาวิ
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ระยะที
่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)
นานาชาติ
Scimago
โดยทีท่ ยาลั
10%
เอกสารที
่ตีพิมพ์ในช่
ต้อวงได้
รับการอ้
าค.ศ.
งอิงในงานของสาขาของ
เอกสารที
่ตีพิมพ์จากข้
ต้องได้อมูรับลการอ้
างอิงในงานของสาขาของตนเอง
งระยะเวลา
2010 - 2014 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
ตนเอง ในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 2010 - 2014 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีเอกสารทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีเอกสารทางวิชาการ ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมีนอ้ ย และยังไม่ถงึ เกณฑ์
ที่ตีพิมนานาชาติ
พ์เผยแพร่จากข้
ในวารสารระดั
บนานาชาติ
องมหาวิ
ทยาลัย่ตมีีพนิม้อพ์ยต้อและยั
ถึงเกณฑ์
ตามที่กาหนด
อมูล Scimago
โดยทีข่ 10%
เอกสารที
งได้รับงไม่
การอ้
างอิงในงานของสาขาของ
ตามที่ก�ำหนดของตัวชี้วัดนี้
ของตัตนเอง
วชี้วัดนี้ ในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 2010 - 2014 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีเอกสารทางวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมีน้อย และยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กาหนด
ของตัวชี้วัดนี้

ที่มา : http://www.webometrics.info/

ที่มา่ 2: http://www.webometrics.info/
ภาพที
- 39 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2017
ภาพที
- 39 ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของ มทร.พระนคร ปี ค.ศ. 2017
ที่มา ่ :2http://www.webometrics.info/
เมื่อจัดอันดับ Ranking of World Universities ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
่ 2 - 39ค.ศ.
ผลการจั
ดอันพบว่
ดับ าRanking
of Universities
มทร.พระนคร
ปี ค.ศ.คื อ2017
รอบเดืภาพที
อ นมกราคม
2017
อั นดั บทีWeb
่ 1 ในกลุ
่ มมหาวิ ทยาลัของ
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล
เมื่อทจัยาลั
ดอันยดัเทคโนโลยี
บ Ranking of Worldญ บุUniversities
ทยาลัยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล
รอบเดือนมกราคม
มหาวิ
ี และอั นUniversities
ดั บในกลุ
ที่ 9 ่มคืมหาวิ
อ มหาวิ
ยทเทคโนโลยี
ร าชมงคล
เมื่อจัดอันดับร าชมงคลธั
Ranking of รWorld
ในกลุ่มทมหาวิ
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ค.ศ.รัต2017
พบว่
า
อั
น
ดั
บ
ที
่
1
ในกลุ
่
ม
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
ร
าชมงคล
คื
อ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
ราชมงคลธั
นโกสิ
นทร์อส่นมกราคม
วนมหาวิทยาลั
ราชมงคลพระนคร
อยู่อ่ มันมหาวิ
ดับที่ 4ทยาลั
ดังตารางที
่ 2-4 ราชมงคล
รอบเดื
ค.ศ.ยเทคโนโลยี
2017 พบว่
า อั นดั บที่ 1 ในกลุ
ยเทคโนโลยี
คื อ ญบุรี
และอันดับมหาวิ
ที่ 9 ทคืยาลั
อ มหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ตนโกสิ
ย เทคโนโลยี
ร าชมงคลธัราชมงคลรั
ญ บุ รี และอั
นดั บนทีทร์
่ 9 ส่คืวอนมหาวิ
มหาวิ ททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลพระนคร
าชมงคล
ตารางที
่
2
4
ผลการจั
ด
อั
น
ดั
บ
Ranki
n
g
Web
of
Universities
ของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
ร
าชมงคล
อยู่อันดับทีรั่ ต4นโกสิ
ดังตารางที
นทร์ ส่่ ว2-4
นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่อันดับที่ 4 ดังตารางที่ 2-4
ปี ค.ศ. 2017
Impact
Openness
ตารางที
4Thailand
ผลการจั
นบดัRanking
บ Ranking
Web
of Universities
ของมหาวิ
ทยาลัExcellence
ยเทคโนโลยี
ตารางที
่ Asia/
2 ่ -24- ผลการจั
ดอัดนอัดัRajamangala
WebPresence
of Universities
ของมหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลราชมงคล
ปี ค.ศ. 2017
World
Pacifico ปี ค.ศ. 2017
Rank*
Rank*
Rank*
University of Rank*
Rank
Rank
Rank
Technology
Asia/
Presence(50%)Impact(10%)
Openness
Rajamangala(10%)
World
Thailand
3819 1253Pacifico29 ธัญบุรี University of 657 Rank* 1524Rank* 3175Rank*
4083 Rank1347 Rank 33 Rank
ล้านนา Technology 1519(10%) 2833(50%) 5205(10%)
4895 38191580 1253 38 29อีสาน ธัญบุรี
2756 657 3887 1524 4348 3175
5073 40831637 1347 41 33พระนคร
1440 1519 4417 2833 4490 5205
ล้านนา
5571 48951770 1580 48 38สุวรรณภู
3242 2756 101653887 7533 4348
อีสมานิ
6049 50731924 1637 55 41ศรีวิชัยพระนคร
2123 1440 4611 4417 8153 4490
6334 55712027 1770 61 48ตะวันออก
สุวรรณภูมิ 1402 3242 323610165 9593 7533
6789 60492194 1924 64 55รัตนโกสิศรีนวทร์
3412 2123 9161 4611 6164 8153
ิชัย
7248 63342371 2027 71 61กรุงเทพตะวันออก 2200 1402 4572 3236 9593 9593
*64Lowerรัตisนโกสิ
better
6789 2194
นทร์
3412
9161
6164

7248

2371

71

กรุงเทพ
* Lower is better

2200

4572

9593

(30%)
Excellence
5777Rank*
5246(30%)
5777 5777
5777 5246
4532 5777
5777 5777
5777 4532
5777 5777
5777 5777
5777
5777
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ฒนามหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัแผนการพั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

3) การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 ICU (4icu.org)
3) การจั
ทยาลั
ย โดยระบบ
4  ICU
การจัดดอัอันนดัดับบเว็เว็บบไซต์
ไซต์มหาวิ
มหาวิ
ทยาลั
ย โดยระบบ
4 (4icu.org)
ICU เป็นการจัดอันดับความนิยมของ
การจั
ด
อั
น
ดั
บ
เว็
บ
ไซต์
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
โดยระบบ
4  ICU
เป็
น
การจั
ดอันดับความนิ
ยมของมหาวิ
ยาลัย่ และ
มหาวิทยาลัย และวิท ยาลั ยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิย มในการเข้
าติด ตามเว็
บไซต์ทการที
วิทยาลัยนานาชาติ
ติดตามเว็
บไซต์
ว็บไซต์่สมม่ีขาเสมอจะถู
้อมูลถูกต้องกครบถ้
วนในการ
และมีการ
เว็บไซต์บนพื
มีข้อ้นมูฐานของความนิ
ลถูกต้อง ครบถ้ยวมในการเข้
น และมีกาาร
Update
ข้อมูการที
ลข่า่เวสารที
นามาใช้
Update ข้อมูพิลจข่ารณาจั
าวสารทีด่สอัม�น่ำดัเสมอจะถู
ในการพิจารณาจัการใช้
ดอันดัจบัดอัอีกนดัทับ้งนีเนื้ไม่่อมงจากเหตุ
ีการรายงานเกณฑ์
ัดอันดับ
บอีก ทั้งนีก้ไน�ม่ำมมาใช้
ีการรายงานเกณฑ์
ผลทางลิขกสิารใช้
ทธิ์ จและ
เนือ่ งจากเหตุผปูลทางลิ
ขสิทธิ์ าและป้
การสร้างข้
ง่ ผลการจั
ดอันปีดัค.ศ.
บระบบ
4  ICU
2018
พบว่
า มหาวิทยาลัย
องกันการสร้
งข้อมูอลงกัซึน่งผลการจั
ดอัอนมูดัลบซึระบบ
4 ICU
2018
พบว่ปีาค.ศ.
มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อยูใ่ นอั
ดับนทีดั่ 4261
ของโลกของโลก
อันดับทีอั่ น40ดับของประเทศไทย
และอันดับและอั
ที่ 3 ในกลุ
ราชมงคลพระนคร
อยูน่ในอั
บที่ 4261
ที่ 40 ของประเทศไทย
นดับทีม่ ่เทคโนโลยี
3 ใน
ราชมงคล กลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล

า : http://www.4icu.org/th/
ที่มา ที: ่มhttp://www.4icu.org/th/
ภาพที่ 2 -ภาพที
40 ผลการจั
นดับ ระบบ
ของ มทร.พระนคร
ปี ค.ศ. 2018
่ 2 - 40ดอัผลการจั
ดอันดั4  ICU
บ ระบบ(4icu.org)
4 ICU (4icu.org)
ของ มทร.พระนคร
ปี ค.ศ. 2018

เมื่อทาการจัดอันดับ ระบบ 4 ICU ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า
เมือ่ ท�ำการจัดอันดับ ระบบ 4  ICU ในกลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า อันดับที่ 1 ในกลุม่ มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เทคโนโลยีราชมงคล คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอันดับที่ 9 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และอันดับที่ 9 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่วนมหาวิทยาลั ย
สุวรรณภูมิ ส่วเทคโนโลยี
นมหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ันดับที่ ่ 32 ดั- ง5ตารางที่ 2 - 5
ราชมงคลพระนคร
อยู่อันดับที่ 3 อยู
ดัง่อตารางที
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็นทีฒ่พนามหาวิ
ึ่งของสังทคม”
แผนการพั
ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ตารางที่ 2 - 5 ผลการจัดอันดับ ระบบ 4  ICU (4icu.org) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี ค.ศ. 2018
ตารางที่ 2 - 5 ผลการจัดอันดับ ระบบ 4 ICU (4icu.org) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี ค.ศ. 2018
World Rank Thailand Rank
1657
12
3092
28
4261
40
4584
44
5008
50
5247
52
5778
59
5999
66
6566
80

ที่มา : http://www.4icu.org/th/

Rajamangala University of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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S1 มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ ีความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ
S2 บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับ
การยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต
S3 มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัติ
S4 ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร
มีความได้เปรียบด้านการติดต่อประสานงานที่สามารถทาได้รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ (ใกล้กับหน่วยงานราชการที่บริหารราชการระดับประเทศ
เช่น ทาเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ เป็นต้น)

จุดแข็ง (Strength = S)

2.4 การวิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
W1 แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถผลักดันให้การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์
W2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในด้อยประสิทธิภาพ
W3 โครงสร้างการบริหารงานภายในมีความซับซ้อน เทอะทะ
W4 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงานตามพันธกิจไม่
เพียงพอ
W5 ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้
เกิดการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
W6 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทาให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และไม่
เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก
W7 หลายหน่วยงานไม่ได้นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
W8 มหาวิทยาลัยมีจานวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และสมาคมวิชาชีพน้อย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีส่วนร่วมจาก
ภายนอกมีน้อย
W9 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ
W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ทาให้ขาด
งบประมาณในการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบางด้าน
W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (Weakness = W)

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

จุดแข็ง (Strength = S) (ต่อ)
W12 บุคลากรขาดจิตสานึกต่อมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak
Organization Culture)
W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรทาให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ
W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเน้นการบริหารแบบรวมศูนย์
(centralization) ทาให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายในศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
W15 จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของ
มหาวิทยาลัย
W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้นาและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง
W17 สมรรถนะของบุคลากรต่า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการทางานเชิงรุก

จุดอ่อน (Weakness = W) (ต่อ)

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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O1 องค์กรรัฐและเอกชนส่งเสริมด้านการทางานวิจัยของสถาบันการศึกษา
O2 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่มีแผน
บูรณาการ
O3 ความต้องการกาลังคนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม และบารุงรักษาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยของประเทศเพิ่มขึ้น
O4 การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
O5 สกอ. ต้องการให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคลซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ทา Reprofiling
(เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (hands on) ด้าน Transport and Logistic, Digital
Economy, การบริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและเกษตรอาหาร,
การผลิตครูอาชีวศึกษา, Social Enterprise/ Social Engagement และ Creative
Industry ณ 16 ต.ค. 59)
O6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคต ทาให้
มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้ผู้สูงอายุ ในด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีการดูแล
ผู้สูงอายุ
O7 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์
O8 เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า ทาให้การจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning และ
Active Learning ทาได้สะดวกขึ้น
O9 การสื่อสารทาง social network และ online ช่วยอานวยความสะดวกในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

โอกาส (Opportunities = O)
T1 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรซ้าซ้อนกันสูงขึ้น
T2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ก้าวกระโดด ทาให้การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้น
T3 กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบับไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการและ
ดาเนินงานเชิงพาณิชย์
T4 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อ
การดาเนินงาน
T5 องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน (เช่น สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สถาปัตยกรรม สื่อสารและการ
ท่องเที่ยว)
T6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทาให้จานวนนักศึกษาลดลง
T7 ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศสูง
T8* ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงานและขยะ) และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้น
T9 โรคติดต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้น
T10 เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้ประชากรเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารไม่เท่าเทียมกัน

ภัยคุกคาม (Threats =T)

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

O9

O7
O8

O6

O4
O5

O3

O1
O2

โอกาส (Opportunities = O)
องค์กรรัฐและเอกชนส่งเสริมด้านการทางานวิจัยของสถาบันการศึกษา
นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
ที่มีแผนบูรณาการ
ความต้องการกาลังคนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม
และบารุงรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
สกอ. ต้องการให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ทา
Reprofiling (เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (hands on)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคต
ทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สงู อายุ ในด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบ
อาชีพ และเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า ทาให้การจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning
และ Active Learning ทาได้สะดวกขึ้น
การสื่อสารทาง social network และ online ช่วยอานวยความสะดวกใน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

TOWS
Strategic Alternatives Matrix
SO
การวิเคราะห์เชิงรุก

2.5 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (TOWS Matrix)
จุดแข็ง (Strength = S)
มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต
มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัติ
ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนครมีความได้เปรียบด้านการติดต่อประสานงานที่สามารถทาได้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (ใกล้กับหน่วยงานราชการที่บริหารราชการ ระดับประเทศ เช่น ทาเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ เป็นต้น)

SO
S1O3O4O5O7 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีมาตรฐานสากลและสอดคล้ องกับความต้องการ
ของประเทศ
S2O3O4O5 สร้างบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับกับความต้องการกาลังคนในประเทศและสากล
S3O4O5 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ให้มคี วามเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติด้าน
อุตสาหกรรม 4.0
S3O1 พัฒนาผลงานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
S3O2 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนารายได้ให้มหาวิทยาลัย
S3O6 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ
S3O8 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
S4O2O9 พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานครให้เป็นเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

S1
S2
S3
S4

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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ภัยคุกคาม (Threats =T)
การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรซ้าซ้อนกันสูงขึ้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าว
กระโดด ทาให้การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้น
กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบับไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการและ
ดาเนินงานเชิงพาณิชย์
การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอน (เช่น สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สถาปัตยกรรม สื่อสาร
และการท่องเที่ยว)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทาให้จานวนนักศึกษาลดลง
ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศสูง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงานและขยะ) และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้น
โรคติดต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้ประชากรเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารไม่เท่าเทียมกัน

TOWS
Strategic Alternatives Matrix
ST
การวิเคราะห์เชิงป้องกัน

ST
S1 T1 T2 T5 T6 เร่งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
S2 T1 T2 T5 T6 T10 เร่งพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และให้มีมาตรฐานระดับสากล
S3 S4 T3 T4 T5 T7 พัฒนารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
S4 T8 พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
หน่วยงานราชการอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
S4 T9 พัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของ
ประชาคมและประชาชน

S1
S2
S3
S4

จุดแข็ง (Strength = S)
มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต
มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัติ
ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร มีความได้เปรียบด้านการติดต่อประสานงานที่สามารถทาได้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (ใกล้กับหน่วยงานราชการที่บริหารราชการระดับประเทศ เช่น ทาเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง สานัก
งบประมาณ เป็นต้น)

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

โอกาส (Opportunities = O)
O1 องค์กรรัฐและเอกชนส่งเสริมด้านการทางานวิจัยของสถาบันการศึกษา
O2 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่
มีแผนบูรณาการ
O3 ความต้องการกาลังคนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม และ
บารุงรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศเพิ่มขึ้น
O4 การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
O5 สกอ. ต้องการให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ทา
Reprofiling (เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (hands on)
O6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคต ทา
ให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้ผู้สงู อายุ ในด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ
และเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุ
O7 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์

TOWS
Strategic Alternatives Matrix
WO
การวิเคราะห์เชิงพัฒนา

จุดอ่อน (Weakness = W)
W1 แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถผลักดันให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์
W2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในด้อยประสิทธิภาพ
W3 โครงสร้างการบริหารงานภายในมีความซับซ้อน เทอะทะ
W4 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงานตามพันธกิจไม่เพียงพอ
W5 ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
W6 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทาให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก
W7 หลายหน่วยงานไม่ได้นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
W8 มหาวิทยาลัยมีจานวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพน้อย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดย
มีส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย
W9 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ
W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ทาให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบางด้าน
W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธิภาพ
W12 บุคลากรขาดจิตสานึกต่อมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture)
W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรทาให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการทางานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ
W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเน้นการบริหารแบบรวมศูนย์ (centralization) ทาให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
W15 จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย
W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้นาและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง
W17 สมรรถนะของบุคลากรต่า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการทางานเชิงรุก
WO
W1 O1 O2 O3 O4 O5 พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม และพัฒนาบัณฑิตตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ
W2 O2 O4 O7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
W3 O2 O3 O4 O7 O9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต
W4 O4 O9 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
W5 O4 O9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมต่อกันและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขัน
W6 O2 O4 O5 O7 พัฒนาระบบการเรียนการสอนของแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
W7 O4 O5 O7 O9 พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงาน ด้วยกระบวนการ PDCA โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
W8 O1 O2 O9 พัฒนาเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
W9 O9 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และพัฒนาระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดย
เพิ่มการประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางสื่อสารสมัยใหม่
W10 O1 O2 O3 O6 สร้างระบบการหารายได้ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้อื่นนอเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน
W11 O4 O5 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ และการประเมินผลการทางานระดับสากล
W12 O7 O9 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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จุดอ่อน (Weakness = W)
W1 แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถผลักดันให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์
W2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในด้อยประสิทธิภาพ
W3 โครงสร้างการบริหารงานภายในมีความซับซ้อน เทอะทะ
W4 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงานตามพันธกิจไม่เพียงพอ
W5 ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
W6 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทาให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก
W7 หลายหน่วยงานไม่ได้นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
TOWS
W8 มหาวิทยาลัยมีจานวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพน้อย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดย
Strategic Alternatives Matrix
มีส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย
WO
W9 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ
การวิเคราะห์เชิงพัฒนา
W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ทาให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบางด้าน
W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธิภาพ
W12 บุคลากรขาดจิตสานึกต่อมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture)
W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรทาให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการทางานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ
W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเน้นการบริหารแบบรวมศูนย์ (centralization) ทาให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
W15 จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย
W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้นาและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง
W17 สมรรถนะของบุคลากรต่า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการทางานเชิงรุก
O8 เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า ทาให้การจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning W13 O7 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจ
และ Active Learning ทาได้สะดวกขึ้น
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
O9 การสื่อสารทาง social network และ online ช่วยอานวยความสะดวกในการ W14 O7 O9 ปรับโครงสร้างองค์กรพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
W15 O4 O7 O9 ปรับโครงสร้างองค์กร ด้านการสื่อสารทาง social network และ online
W16 O1 O4 O6 O7 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมทางกายและทางจิตสู่ความเป็นมืออาชีพ
W17 O2 O3 O5 O8 พัฒนาแผนบูรณาการเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง (hands on) ตามความต้องการกาลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเป็นแรงงานฝีมือในการสร้าง ควบคุม และบารุงรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
E-Learning ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน

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

ภัยคุกคาม (Threats =T)
T1 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรซ้าซ้อนกันสูงขึ้น
T2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและก้าวกระโดด ทาให้การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้น
T3 กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบับไม่เอื้ออานวยต่อการบริห าร
จัดการและดาเนินงานเชิงพาณิชย์
T4 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่
เพียงพอต่อการดาเนินงาน
T5 องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (เช่น สภาวิศวกร สภา
วิชาชีพบัญชี สถาปัตยกรรม สื่อสารและการท่องเที่ยว)
T6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทาให้จานวนนักศึกษาลดลง
T7 ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศสูง
T8 ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงานและขยะ) และภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
บ่อยและรุนแรงขึ้น

TOWS
Strategic Alternatives Matrix
WT
การวิเคราะห์เชิงรับ

จุดอ่อน (Weakness = W)
แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถผลักดันให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในด้อยประสิทธิภาพ
โครงสร้างการบริหารงานภายในมีความซับซ้อน เทอะทะ
มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงานตามพันธกิจไม่เพียงพอ
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทาให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก
หลายหน่วยงานไม่ได้นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีจานวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพน้อย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีส่วนร่วม
จากภายนอกมีน้อย
W9 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ
W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ทาให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบางด้าน
W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธิภาพ
W12 บุคลากรขาดจิตสานึกต่อมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture)
W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรทาให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการทางานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ
W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเน้นการบริหารแบบรวมศูนย์ (centralization) ทาให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายในศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
W15 จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย
W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้นาและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง
W17 สมรรถนะของบุคลากรต่า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการทางานเชิงรุก
WT
W1 T1 T5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
W2 T1 T2 T10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ
W3 T3 T10 การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
W4 T2 T10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
W5 T2 T10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
W6 T3 สร้างระบบการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ (จัดตั้งหน่วยงานที่ดาเนินงานเชิงพาณิชย์ (สด.))
W7 T4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง
W8 T1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
W9 T2 T10 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และพัฒนาระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเพิ่มการ
ประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางสื่อสารสมัยใหม่
W10 T4 สร้างระบบการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ (จัดตั้งหน่วยงานที่ดาเนินงานเชิงพาณิชย์ (สด.))
W11 T1 T10 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย
W12 T3 T10 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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T9 โรคติดต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดรวดเร็วเป็นวงกว้าง
มากขึ้น
T10 เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้
ประชากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่เท่าเทียมกัน

TOWS
Strategic Alternatives Matrix
WT
การวิเคราะห์เชิงรับ

W13 T3 T5 T10 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทางาน
W14 T10 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด
W15 T3 ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของหน่วยงานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บคุ ลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ
W16 T5 พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
W17 T1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมินผล

จุดอ่อน (Weakness = W)
แผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถผลักดันให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในด้อยประสิทธิภาพ
โครงสร้างการบริหารงานภายในมีความซับซ้อน เทอะทะ
มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ใช้สอยและทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงานตามพันธกิจไม่เพียงพอ
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทาให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการแข่งขันกับองค์กรภายนอก
หลายหน่วยงานไม่ได้นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีจานวนเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพน้อย ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีส่วนร่วม
จากภายนอกมีน้อย
W9 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ
W10 ขาดแผนการหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจน ทาให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบางด้าน
W11 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังด้อยประสิทธิภาพ
W12 บุคลากรขาดจิตสานึกต่อมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture)
W13 ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรทาให้การพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการทางานล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพ
W14 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเน้นการบริหารแบบรวมศูนย์ (centralization) ทาให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนล่าช้า และไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายในศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
W15 จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานของมหาวิทยาลัย
W16 ผู้บริหารทุกระดับขาดภาวะผู้นาและไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง
W17 สมรรถนะของบุคลากรต่า ส่งผลกระทบต่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการทางานเชิงรุก
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

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

แผนการพั
ฒนามหาวิ
ยเทคโนโลยี
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบั
นดาลใจพั
ฒนาทัทกยาลั
ษะการคิ
ด ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

2.6 เป้าหมายความสาเร็จแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.6 เป้าหมายความส�ำเร็จแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพที
หมายการพัฒฒนามหาวิ
ราชมงคลพระนคร
ระยะระยะ
5 ปี 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ภาพที
่ 2่ 2- -4141เป้เปูาาหมายการพั
นามหาวิททยาลั
ยาลัยเทคโนโลยี
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
(พ.ศ. 2560 – 2564)

เป้าหมายการพั
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี ในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564 ตามภาพที่
เปูาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี ในช่วง พ.ศ.
2 - 2560
41 เป็–น2564
ช่วงรอยต่
อระหว่่ 2างแผนเดิ
2561)
ประกอบกั
บมีก–ารเปลี
นแปลงระบบการจั
ดท�ำงบประมาณ
ตามภาพที
- 41 เป็นมช่ว(2557
งรอยต่อ–ระหว่
างแผนเดิ
ม (2557
2561)่ยประกอบกั
บมี
การก�การเปลี
ำหนดยุ่ยนแปลงระบบการจั
ทธศาสตร์ชาติ 20ดทางบประมาณ
ปี (พ.ศ. 2560
2579)ทธศาสตร์
ดังนั้นแผนฯ
บที่ 12
(พ.ศ.2560
การก–าหนดยุ
ชาติ 20ฉบั
ปี (พ.ศ.
2560
– 2579) – 2564) จึงเป็นการ
เปลีย่ ดันผ่
มสูแ่ ผนใหม่
เพือ่ พัฒนามหาวิ
สู่ Digital
นมหาวิ
งนัา้นนแผนเดิ
แผนฯ ระยะที
่ 12 (พ.ศ.2560
– 2564)ทยาลั
จึงเป็ยฯนการเปลี
่ยนผ่University
านแผนเดิมสูและเป็
่แผนใหม่
เพื่อทพัยาลั
ฒนายในก�ำกับของรัฐภายในปี
พ.ศ.มหาวิ
2564ทยาลั
เพืย่อฯพัฒสู่ นามหาวิ
ทยาลัยฯ และเป็
ในระยะ
5 ปีทแยาลั
รก ยสอดคล้
งตามแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสั
Digital University
นมหาวิ
ในกากับอของรั
ฐภายในปี
พ.ศ. 2564จเพื
่อ งคมแห่งชาติ ฉบับที่
12, พั13ฒนามหาวิ
และ 14ทยาลั
ตามล�
ดับที่จะเกิ
เพื่อให้มีคฒวามก้
าวหน้จาและสั
ทางวิงชคมแห่
าการเป็
นมหาวิ
ยฯ ำในระยะ
5 ปีดแขึรก้นในอนาคต
สอดคล้องตามแผนพั
นาเศรษฐกิ
งชาติ
ฉบับทยาลัยชั้นน�ำ  ด้านการ
ผลิตบัที่ณ12,
ฑิตนั13กปฏิ
ทิ มี่ คี ตามล
วามเชีาดัย่ บวชาญทางเทคโนโลยี
เฉพาะทางเป็
มหาวิาทวหน้
ยาลัายทางวิ
ผูส้ ร้าชงองค์
ความรู
และบตั 14
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
เพื่ อ ให้ มี คนวามก้
าการเป็
น ใ้ ห้เป็นทีพ่ งึ่ ของสังคม
มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านการผลิตบัณฑิตนั กปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเฉพาะทางเป็น
มหาวิทยาลัยผู้สร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่พึ่งของสังคม
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการพั
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)

2.72.7 บัณณฑิฑิตตมหาวิ
มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มีงานท�ำภายใน
1 ปี
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มีงานทาภายใน
1 ปี

– 42ประกอบการจั
องค์ประกอบการจั
ยนการสอนบั
ฑิตบนััตกิมปฏิ
บัติมพืออาชีพ
ภาพที่ภาพที
2 – 42่ 2 องค์
ดการเรีดยการเรี
นการสอนบั
ณฑิตนัณ
กปฏิ
ืออาชี
จากภาพที่ 2 - 42 แสดงองค์ประกอบสาคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีงานทา
ภายใน
1 ปี ให้่   ต2 อบสนองตามพั
จและตรงตามเปู
าหมายของประเทศและตามนโยบายของรั
จากภาพที
- 42 แสดงองค์นปธกิ
ระกอบส�
ำคัญในการผลิ
ตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีงานท�ำภายใน 1 ปีฐ   ให้ตอบสนอง
เพืน่อธกิ
ให้จมและตรงตามเป้
หาวิทยาลัย เป็านหมายของประเทศและตามนโยบายของรั
หน่วยงานผู้ผลิต บัณฑิ ตและพัฒนาทุฐนมนุ
ี่มีคุณทยาลั
ภาพตามที
กงานผ้ ลิตบัณฑิตและ
ตามพั
เพือ่ ษให้ย์มทหาวิ
ยเป็นหน่่สวานั
ยงานผู
ที่กาหนดให้มหาวิ
ทยาลัยมีการรายงานผลบั
ฑิตทางานภายใน
พัฒงบประมาณ
นาทุนมนุษย์ทและนโยบายของ
ี่มีคุณภาพตามที่สสกอ.
�ำนักงานงบประมาณ
และนโยบายของ
สกอ. ที่ก�ำณหนดให้
มหาวิทยาลัยมีการรายงาน
มากที่สุด และสู
ตราร้
ผลบั1ณปีฑิให้
ตท�ไำด้งานภายใน
1 ปี งให้ขึ้นได้ในอั
มากที
่สุดอยละ
และสู100
งขึ้นในอัตราร้อยละ 100
ดังนั้นดั งมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
จ�ำเป็นต้อจงมี
การส่
ปรับงปรุ
นั้ น มหาวิ
ย เทคโนโลยี
ร าชมงคลพระนคร
าเป็
น ต้งอเสริ
งมีมก ารส่
เสริงมกระบวนการเรี
ปรั บ ปรุ ง ยนการสอน
องกังบให้พัมนีงธกิ
จ ำผลิ
ตบัณฑิ1ตปีคุณด้ภาพสู
มีงานท่สาภายใน
ให้สกระบวนการเรี
อดคล้องกับพันยธกินการสอนให้
จ ผลิตบัณฑิสตอดคล้
คุณภาพสู
านท�
ภายใน
วยองค์งปให้ระกอบที
�ำคัญๆ ได้1 แปีก่ กระบวนการ
ด้วยองค์ประกอบที
ญๆ ได้แครุ
ก่ ภกระบวนการเรี
ยนการสอน บหลัตั ทิ กกั สูษะสู
ตร สืง่อและผู
การสอน
ภัณพฑ์ท�เำพืงานได้
่อฝึก จริง ในสถานที่
เรียนการสอน
หลักสูตร ่สสืาคั
อ่ การสอน
ณ
ั ฑ์เพือ่ ฝึกทักษะและการปฏิ
ส้ อนมืครุ
ออาชี
ษะและการปฏิ
ิทักษะสู
ง และผู
จริงทัด้กวยข้
อมูลจริงและสิบ่งัตแวดล้
อมจริ
ง เป็น้สต้อนมื
น ออาชีพทางานได้จริง ในสถานที่จริงด้วยข้อมูลจริง และ
สิ่งแวดล้อมจริง เป็นต้น
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบัแผนการพั
นดาลใจพัฒฒ
นาทั
กษะการคิ
ด ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นามหาวิ
ทยาลั
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ความพึงพอใจของผู
งพอใจของผู้ใช้้ใบช้ัณบฑิัณตตามกรอบคุ
ณวุฒิระดั
ดมศึิรกะดัษาแห่
ชาติกแษาแห่
ละมาตรฐาน
2.8 2.8
ความพึ
ฑิตตามกรอบคุ
ณบวุอุฒ
บอุดงมศึ
งชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของมหาวิทยาลัย
เฉพาะของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2 - 43 เพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วยการผลิตบัณฑิตคุณภาพและส่งผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจ
ภาพที้น่ อย่
2 -า43
ั ฑิตพึงพอใจมากขึน้ อย่าง
มากขึ
งต่อเพิเนืม่ ่อศังกยภาพของมหาวิทยาลัยด้วยการผลิตบัณฑิตคุณภาพและส่งผูใ้ ช้บณ
ต่อเนื่อง
พัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูงขึ้น ด้วยแผนพัฒนามหาวิยาลัยระยะที่ 12 ด้านการจัดการเรียน
การสอนอย่า งมีคุ ณภาพ หมายถึ งการผลิต บั ณฑิ ตมี ค วามรู้ มี ทัก ษะสอดคล้ อ งและตรงตามความ
พัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูงขึ้น ด้วยแผนพัฒนามหาวิยาลัยฉบับที่ 12 ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ต้ อ งการของหน่ ว ยงาน ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ หน่ ว ยงาน
หมายถึภาคเอกชน
งการผลิตบัณ
ฑิตมีฐครวมถึ
วามรูง้มสีทานัักกษะสอดคล้
องและตรงตามความต้
องการของหน่วยงาน ต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของ
ภาครั
งบประมาณ
และสกอ.
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงส�ำนักงบประมาณ และสกอ.
พัฒดนาการจั
การเรียนการสอน
วิจชัยาการ
บริกพัารวิ
ชาการ
กศึหการจั
ษา ดและบริ
ดการ
พัฒนาการจั
การเรียดนการสอน
วิจยั บริการวิ
ฒนานั
กศึกพัษาฒนานั
และบริ
การ ให้หคารจั
รอบคลุ
มปัจจัยต่างๆ
ให้ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ตามภาพที่ 2 - 43 ด้วยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
ตามภาพที่ 2 - 43 ด้วยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผน
นคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะพัฒนาแบบก้าวกระโดด (Quantum   Jump) จ�ำเป็น
ต้องพัฒนาด้านองค์ความรู้ของบุคลากร ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพ ดังภาพที่ 2 - 44 เป็นกรอบการพัฒนาเชิงวิชาการกับผู้น�ำภาคอุตสาหกรรม
บูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ดังภาพที่ 2 - 45 และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 2 - 46
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เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพ ดังภาพที่ 2 - 44 เป็นกรอบ
การพัฒนาเชิงวิชาการกับผู้นาภาคอุตสาหกรรม บูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิด ประโยชน์
กับส่วแผนพั
นรวมฒ
ดังนามหาวิ
ภาพที่ 2ท-ยาลั
45ยและพั
ฒนาระบบการบริ
หารจัดการด้านงบประมาณมหาวิทยาลัย ดังภาพที่
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
2 - 46ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ภาพที่ 2  - 44  ระบบพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการให้เกิดการยอมรับอย่างมืออาชีพ
ภาพที่ 2 - 44 ระบบพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการให้เกิดการยอมรับอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางวิชาการให้มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง ดังภาพที่ 2 - 44 เป็นระบบความสัมพันธ์เพื่อ
การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางวิชาการให้มี ทักษะวิชาชีพชั้นสูง ดังภาพที่ 2 - 44 เป็น
พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีด้วยการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบความสัมพันธ์เพื่อแผนการพั
พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
ด้วยการบริระยะที
หารจั
การให้2560-2564)
มีประสิทธิภาพ
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
่ 12ด(พ.ศ.
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ควรมี
ก
ารพั
ฒ
นาอาจารย์
ใ
ห้
ม
ค
ี
วามเชี
ย
่
วชาญ
สร้
ง
องค์
ค
วามรู
ใ
้
หม่
เพื
อ่ เป็นประโยชน์สว่ นรวมและเป็น
และประสิทธิผล
ส่วนหนึ่งมหาวิ
ในการสร้
างแรงบั
นดาลใจให้
ัณฑิตหรือผูใ้มห้ารั
บริการ่ยเป็
นต้น สร้ ง องค์ ความรู้ ใหม่ เพื่อเป็ น
ท ยาลั
ย ควรมี
การพัฒบนาอาจารย์
มี คบวามเชี
วชาญ

ประโยชน์ส่วนรวมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้บัณฑิตหรือผู้มารับบริการ เป็นต้น
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ภาพที่ 2ภาพที
- 45่ 2ระบบการพั
ฒนาเชิงฒวิชนาเชิ
าการเพื
สร้างนวั่อสร้
ตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสังคมเพื่อสังคม
- 45 ระบบการพั
งวิช่อาการเพื
างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ความสาเร็จในการนาผลงานทางเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อาทิ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มีความสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม ดั งนั้น สถาบันการศึ กษาจึง ควรพั ฒนาระบบการพั ฒนามนุษย์ ให้ มีความสามารถในด้ าน
การศึกษาอุ ตสาหกรรม วิเคราะห์การตลาด การหาโอกาส การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง
ต้นแบบ (Prototype) ในเชิงวิชาการ อาทิ พัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project proposal) เพื่อทาวิจัย
ระบบการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ (Publication Paper) หรือการจดสิทธิบัตร (Patent) เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม ดังภาพที่ 2 - 45

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ความส�ำเร็จในการน�ำผลงานทางเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อาทิ เป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ในธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มีความส�ำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงควร
พัฒนาระบบการพัฒนามนุษย์ ให้มคี วามสามารถในด้านการศึกษาอุตสาหกรรม วิเคราะห์การตลาด การหาโอกาส การวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างต้นแบบ (Prototype) ในเชิงวิชาการ อาทิ พัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project proposal)
ฒนามหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
่ 12 (พ.ศ.
เพื่อท�ำวิจัย แผนการพั
ระบบการพั
ฒนาผลงานตี
พิมพ์ราชมงคลพระนคร
(Publicationระยะที
Paper)
หรื2560-2564)
อการจดสิทธิบัตร (Patent) เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม ดังภาพที่ 2 - 45

ภาพที่ 2 - 46 ระบบบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพที่ 2 - 46 ระบบบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การบริหารระบบบประมาณของมหาวิทยาลัย ต้องท�ำให้เกิดความเข้มแข็งในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย งบประมาณ
ภาครัฐ การบริ
ได้แก่ พืห้นารระบบบประมาณของมหาวิ
ฐาน (Function) งบประมาณบู
รณาการในระบบงบประมาณ
งบประมาณยุ
ทยาลั
ย ต้องทาให้เกิดความเข้มอาทิ
แข็งในหลายๆ
ด้าทนธศาสตร์ (Agenda)
ประกอบด้
ว ย งบประมาณภาครั
แก่ยพืงเศรษฐกิ
้น ฐาน (Function)
งบประมาณบู
พื้นที่ (Area)
ส่วนภูมิภาค รวมถึฐง ได้
ระเบี
จตะวันออก(EEC)
รัฐวิสาหกิจร ณาการในระบบ
ภาคอุตสาหกรรม งบประมาณจาก
งบประมาณ
งบประมาณยุ
(Agenda)่ 2พื้น- ที46
่ (Area)
ส่วนภูมิภาค รวมถึง ระเบี
ยง
ต่างประเทศอาทิ
และการบริ
หารทรัพย์ทสธศาสตร์
นิ แสดงตามภาพที
ภาพรวมระบบงบประมาณแต่
ละประเภทตามที
ก่ ล่าวมานี้
เศรษฐกิ
จตะวั
นออก(EEC)
รัฐวิสาหกิ
จ ภาคอุ
สาหกรรม
างประเทศ และการ
สามารถน�
ำมาเพื
่อการบริหารการศึ
กษาให้
มีศักตยภาพเพิ
่มขึ้นงบประมาณจากต่
นั้น โดยเฉพาะงบประมาณแผ่
นดิน มหาวิทยาลัยจะได้รับ
บริจัหดสรรจากรั
ารทรัพย์สฐินจากการท�
แสดงตามภาพที
ภาพรวมระบบงบประมาณแต่
ล่าวมานี
้ บทีส่ งู ขึน้ เป็นต้น
ำงานของบั่ 2ณ-ฑิ46
ตและความพึ
งพอใจของผูท้ รี่ บั บัณฑิลตะประเภทตามที
ไปท�ำงานและศึก่กษาต่
อในระดั
สามารถน
ามาเพื่ อ การบริ
ารการศึยมการศึ
กษาให้กมษาการวิ
ีศัก ยภาพเพิ
่ มขึ้นฒนันา้น การบริ
โดยเฉพาะงบประมาณแผ่
รวมถึงระบบการจั
ดเก็บค่าหธรรมเนี
จัยและพั
การวิชาการ การบริจนาคดิ นการให้ทุนการศึกษา
มหาวิ
จะได้อรงปฏิ
ับจัดบสรรจากรั
างานของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ที่รับบัณฑิตไป
ทุนเพืท่อยาลั
พัฒยนาห้
ัติการ ทุนฐพัจากการท
ฒนาทางกายภาพ
ทางานและศึ
ก ษาต่
บ ที่ สูง ขึ้ น เป็
ต้ นทรวมถึ
ยมการศึ
การบริ
หารจัอดในระดั
การงบประมาณที
ม่ ปี นระสิ
ธิภาพนังระบบการจั
น้ มหาวิทยาลัดยเก็จ�ำบเป็ค่นาธรรมเนี
ต้องมีการพั
ฒนาเครืก ษา
อข่ายโดยการถ่ายทอด
การวิ จั ย และพั ฒ นา การบริ ก ารวิ ช าการ การบริ จ าค การให้ ทุ น การศึ ก ษา ทุ น เพื่ อ พั ฒ นา
องค์ความรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เชือ่ มโยงกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ภาคอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ห้องปฏิบัติการ ทุนพัฒนาทางกายภาพ
เพือ่ ให้ใช้ประโยชน์ในคลังความรูท้ มี่ หาวิทยาลัยพัฒนาขึน้ น�ำไปสูก่ ารสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง การด�ำเนินการดังกล่าว
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพนั้น มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการพัฒนา
มี
ว
ต
ั
ถุ
ป
ระสงค์เพื่อาเพืยทอดองค์
่อให้ระบบงบประมาณเข้
ที่เกิด่อจากการบริ
ชาการในหลายๆ
ด้าน เพื่อเป็นการพัฒนา
เครือข่ายโดยการถ่
ความรู้ที่มีประสิมทแข็ธิภง าพเพื
เชื่อมโยงกักบารทางวิ
หน่วยงานภาครั
ฐ หน่วยงาน
มหาวิตทสาหกรรมทั
ยาลัยอย่างมี้งในประเทศและต่
ประสิทธิภาพ างประเทศ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ ในคลังความรู้ที่มหาวิทยาลัย
ภาคอุ

พัฒนาขึ้นนาไปสู่การสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดาเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้
ระบบงบประมาณเข้มแข็ง ที่เกิดจากการบริ การทางวิชาการในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็น การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนามหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ภาพที่ 2 - 47 ระบบการพัฒนาโอกาสส�ำหรับพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางเทคโนโลยีเพือ่ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ทิ กั ษะสูง
ภาพที่ 2 - 47 ระบบการพัฒนาโอกาสสาหรับพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางเทคโนโลยีเพื่อผลิต
บัณฑิตำหรั
นักบปฏิ
ิทักษะสู
ระบบการพัฒนาโอกาสส�
พัฒบัตนาหลั
กสูงตรใหม่ทางเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง ดังภาพที่
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2 - 47 แสดงระบบการปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตรใหม่จากโอกาสเพื่อก�ำหนดพัฒนาโมเดลในการแสวงหา
ระบบการพัฒนาโอกาสสาหรับพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทรัพยากร ซึ่งเป็นโมเดลที่เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New products) ด้วยการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ทักษะสูง ดังภาพที่ 2 - 47 แสดงระบบการปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตรใหม่จากโอกาสเพื่อ
เป็นหลักสูตรต้นแบบ (Prototype) ที่เกิดจากการออกแบบอย่างเป็นระบบ (Design) โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์
กาหนดพัฒนาโมเดลในการแสวงหาทรัพยากร ซึ่งเป็นโมเดลที่เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New
อุตสาหกรรม
ลค่าอุตาสาหกรรม
การตลาด
อย่างเป็
นระบบ เพืที่อ่เกิหาช่
องว่างของหลักสูตร
products)ด้าด้นมู
วยการสร้
งนวัตกรรมเทคโนโลยี
(Innovation)
เป็นหลัการแข่
กสูตรต้งขันนแบบ
(Prototype)
ดจากการ
ที่มีอยูออกแบบอย่
่ (Gaps) ประกอบกั
การค้น(Design)
พบกลุ่มตลาดเป้
นลูกค้า ด้(Customer)
า งเป็ นบระบบ
โดยมีากหมาย
ารศึ ก(Target
ษาและวิMarket)
เ คราะห์ทีอ่จุ ตะมาเป็
สาหกรรม
า นมู ล ค่ า โดยทราบ
ถึงความต้
องการ(Needs)
จะเชื่อมั่นได้
ว่าเป็งนขัโอกาสเพื
(Opportunity)
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีจึงการตลาด
การแข่
นอย่างเป็่อนการพั
ระบบฒเพืนาหลั
่อหาช่กสูอตงว่รใหม่
างของหลั
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1) ระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย (Digital Research)
5) การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) และ
2) การพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)
6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)

3) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)
“มหาวิทยาลัย4)ผู้สการพั
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เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
5) การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) และ
6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)
ประกอบด้วยผลผลิต 4 ด้าน ได้แก่ Digital Workforce, Digital Content, Digital Learning, และ Digital
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(Digital
ของมหาวิ
ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic) เพื่อการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้อง
กับความต้องการทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ
จนน�ำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Content) คือการเน้นพัฒนา Digital Content
แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการเนื้อหา/สารัตถะ ที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล ในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และ
ด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จนน�ำไปสู่การพัฒนาเป็นคอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ�ำนวนมาก
(MOOC – Massive Open Online Course)
3) ด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) คือการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาข้อมูล
ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ที่เอื้ออ�ำนวยต่อคนทุกระดับ โดยค�ำนึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
4) ด้ า นระบบนิ เวศดิ จิ ทั ล งานวิ จั ย (Digital Research) คื อ การสร้ า งระบบนิ เวศดิ จิ ทั ล ส� ำ หรั บ งานวิ จั ย
อย่างครบวงจร สนับสนุนข้อมูลการวิจัยให้กับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และธุรกิจ SME จากการแข่งขันเชิง
ราคา ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation) รวมทั้งมีคลังทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถเรียกข้อมูลมาใช้หรือน�ำไป
วิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวก ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
5) ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) คือการเน้นการบริหารจัดการ โดยการอ�ำนวย
ความสะดวก (Facilitator) และการส่งเสริมสนับสนุน (Promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรและนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของจ�ำมหาวิทยาลัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างโปร่งใสและปิดช่องทาง
ในการคอรัปชั่น
6) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ให้ครอบคลุมทุกพื้นทีแผนการพั
่ การมีขนาดและความสามารถที
่พอเพียงกับการใช้งานมีเสถียรภาพที่มั่นคง เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ห ารมหาวิ
ท ยาลัหลัยกโดยใช้
ก การบริ
ห ารที
ส่ ว นร่Quality
ว ม (Total
Quality : TQM)
การบริหการบริ
ารมหาวิ
ทยาลัยโดยใช้
การบริหหลัารที
่ทุกคนมี
ส่วนร่่ ทวุ กมคนมี
(Total
Management
: TQM) ดังภาพที่ 2 - 49
ดังภาพทีManagement
่ 2 - 49
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ภาพที่ 2 - 49 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารคุณภาพ TQM
ภาพที่ 2 - 49 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารคุณภาพ TQM
การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ตามกรอบการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรร
มาภิบาล โดยใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total quality management :TQM)

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

การบริหารสถาบันการศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์ตามกรอบการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้ระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total quality management :TQM) ประกอบด้วย
1) การบริหารแนวนอน (Quality   assurance) หรือการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อวัดผลด้านคุณภาพ
เป็นการจัดการด้านคุณภาพ (Quality) การจัดการด้านงบประมาณระบบรายรับและระบบรายจ่ายอย่างคุ้มค่า (Cost)
ความสามารถด้านบริหารเวลาให้การท�ำงานบรรลุผลตามแผน (Delivery)
2) การบริหารแนวตั้ง (Quality Management) ซึ่งเป็นการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารผู้บริหารสูงสุด
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรเพือ่ สังคม และการจัดการให้มวี ฒ
ั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง เป็นองค์กร
แห่งการพัฒนาองค์ความรู้     
การบริหารคุณภาพ (Quality Management : QM) เป็นการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ (KPI) เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะดัชชี้วัดระดับ
ผู้บริหารนั้นใช้ส�ำหรับการตัดสินใจ การก�ำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ การมอบนโยบาย เป็นต้น
  
หากการบริหาร QA และ QM ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบูรณาการ เป็น TQM เพื่อพัฒนาองค์กรพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและมีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การบริหาร QA และ QM ให้ประสบผลส�ำเร็จนั้น จ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการประยุกต์
ใช้เครื่องมือการบริหารที่ส�ำคัญ ได้แก่ Policy Deployment, Daily Management, Cross Functional management,
Bottom Up Activity, 7QC – Tools, SPC Market In, Internal Customer, PDCA, Management by Fact, Process
Oriented, Prevention และ Standardization เป็นต้น
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ส่รายละเอี
วนทียดแผนยุ
่ 3 ทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พ.ศ. 2560 - 2564
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ส่วนที่ 3

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม
A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent technology
and serves the country
ค�ำอธิบายวิสัยทัศน์
สร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติ ตามความถนัดให้เกิด
แรงบันดาลใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ทักษะการคิดเป็นระบบ หมายถึง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์
ปฏิบตั เิ ป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หมายถึง มุง่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital) ด้วยหลักวิทยาศาสตร์
ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ เป็นที่พึ่งของสังคม หมายถึง เพื่อพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้
เป็นผู้น�ำ และเป็นคนดี (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา)

พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุง่ ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบตั ทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม จรรยา
บรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน�ำ ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล
RMUTP strives to be one of the powerful technological university,
Which produces internationally recognized hands-on graduates.
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ค่านิยมหลัก (Core Values)
คิดอย่างสร้างสรรค์ ท�ำอย่างมืออาชีพ
Think Creatively, Do Professionally

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
An innovative and Technological University for the Land
ค�ำอธิบายเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สมดุลกับธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ   ใฝ่รู้    สู้งาน    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีคุณธรรม
Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity
ค�ำอธิบายอัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอย่าง
รอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบ
มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ใฝ่รู้ หมายถึง บัณฑิตทีม่ คี วามกระตือรือร้นในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ
เพือ่ น�ำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
สู้งาน  หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถปฏิบัติงานร่วม
กับผู้อื่นได้ดี
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และ  น�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต

สุภาษิตสากล
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ปา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
Intelligence is the light in the world

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ปณิธาน (Determination)
R  M  U  T  P
R
M
U
T
P

ค�ำอธิบายปณิธาน

                    

:
:
:
:
:

Responsibility
Mastery
Unity
Technology
Personal Integrity

Responsibility
Mastery
Unity
Technology
Personal Integrity

ความรับผิดชอบ
ความเชี่ยวชาญ
รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
มีคุณธรรม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
มีคุณภาพในระดับเป็นที่พึ่งของสังคม
การท�ำงานเป็นทีม
คิดเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ สร้างนวัตกรรม
เพื่อให้ประโยชน์แก่สังคม
หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ มีธรรมาภิบาล
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นามหาวิทรยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนามหาวิทแผนพั
ยาลัยฒเทคโนโลยี
าชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ภำพที่ 3-1 การบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบั
ระยะที
่ 12 (2560-2564) ด้วย
บที่ 12
Balanced Scorecard

ภำพที่ 3-2 การบริหารยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และดัชนีชี้วัดความสาเร็จขั้นต้น
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

3.1 รายละเอี ย ดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
พ.ศ. 2560 - 2564
ยดแผนยุ
ทธศำสตร์่อกมโยงยุ
ำรพัฒทนำมหำวิ
เพื3.1
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มหาวิทยาลัยจึงได้นามาตรการการพัฒนาที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ิ มาเชื่อม
ในแต่ ล ะมิ ติ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ น ามาตรการการพั ฒ นาที่ ก า หนดไว้ ใ นแผนพั ฒ นา
โยงกับการเกิดผลลัพธ์ส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จ ดังนี้
มหาวิทยาลัยระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มาเชื่อมโยงกับการเกิดผลลัพธ์สาคัญสู่ความสาเร็จ ดังนี้
ตารางที่ 3 - 1 ความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จ และมาตรการการพัฒนา
ตารางที่ 3 - 1 ความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์สาคัญสู่ความสาเร็จ และมาตรการการพัฒนา
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ

ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
- บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็น - พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ตั้งแต่
เลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์เชิงรุกกฎเกณฑ์การรับสมัคร
และเป็นที่พึ่งของสังคม
และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี (ดิจิทัล)
ของนักศึกษา
- พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมนักศึกษาด้าน คุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิต
ที่เข้มแข็ง
- หลักสูตรและการจัดการทันสมัย - พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
มีมาตรฐานระดับชาติและสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
อาเซียน และได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ
- พัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมเป็นหลักสูตร
นานาชาติมาตรฐานสากล
- กาหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการทา
วิจัยเพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอน
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. แผนพั
2560-2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
มิติ
ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
- ระบบและทรัพยากรสนับสนุน - พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)
ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนมีความ ครบทุกพื้นที่ (สี่ศูนย์ของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อต่อ
เข้มแข็งทางวิชาการ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม
- พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและเทคโนโลยี
ดิจิทัล
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
- กาหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
การพัฒนาองค์กร - คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการ
- พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียน
วิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้าง
การสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงาน
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เป็นอาจารย์
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น
ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
Digital University
- ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital - พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
University
และการบริหารจัดการโครงการของนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันแผนพั
ดาลใจพัฒฒนามหาวิ
นาทักษะการคิ
ด ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ทยาลั
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

แผนที่ทำงยุทธศำสตร์
ประสิทธิผล

คุณภาพ

บัณฑิตคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
และเป็นที่พึ่งของสังคม

หลักสูตรและการจัดการ
ทันสมัย
มีมาตรฐานระดับชาติ
และสากล

เป้ำประสงค์
- บั ณ ฑิ ต คิ ด เป็ น ระบบ ปฏิ บั ติ เ ป็ น เลิ ศ มี อั ต ลั ก ษณ์
ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม

- หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล

- ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

ประสิทธิภาพ
ระบบและทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ

การพัฒนาองค์กร
คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพของตน
และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักศึกษา

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น
Digital University

- คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักศึกษา
- พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและเทคโนโลยี
ดิจิทัล
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. แผนพั
2560-2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ
ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านในระดับชาติและอาเซียน
มิติ
ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
- พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ตั้งแต่
- บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติ
ประสิทธิผล
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกกฎเกณฑ์การรับสมัคร
เป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของ และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี (ดิจิทัล)
สังคม
ของนักศึกษา
- พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมนักศึกษาด้าน คุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกาย
และจิตที่เข้มแข็ง

คุณภาพ
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- พัฒนารายได้จากองค์ความรู้
และการบริการวิชาการ

- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้นาไปบริการวิชาการและสร้าง
รายได้จากการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ
- สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันให้
การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล

- ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ

- ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงานมีศักยภาพ
การบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ

- มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา - พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการรับบริจาค
ทางเทคโนโลยี และการวิจัยเชิง และการทางานวิจัยร่วมกับเอกชน
พาณิชย์
- ส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน Agenda
และArea และตอบสนองความต้องการด้าน
พัฒนางานวิจัยของประเทศ
- พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้
เพื่อการจัดการศึกษา
- พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้เชิง
พาณิชย์

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
แผนพัฒ
นามหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็
นที่พึ่งของสั
งคม”

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ
ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านในระดับชาติและอาเซียน
มิติ
ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
ประสิทธิภาพ
- ระบบสนับสนุนการวิจัย
- แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกด้วยการสร้าง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายกับองค์กรภายนอกระดับชาติและ
สากล
- การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาให้ทางานเชิงรุก
- พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และ
ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนงานวิจัย และตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วยการวิจัย
และพัฒนา อย่างเป็นระบบ
การพัฒนาองค์กร

- นั กวิจัยพัฒ นาศั กยภาพอย่ า ง - สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ต่อเนื่อง
สูร่ ะดับชาติและสากล
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น
Digital University

- พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และการบริหารจัดการโครงการ
ของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือ
และบูรณาการการทางาน
ร่วมกับองค์กรภายนอก

- ส่งเสริมการบูรณาการการทางานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือ
การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
- พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ - พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมือ เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
อาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์
ประสิทธิผล
บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศ
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และ
เป็นที่พึ่งของ
สังคม

ได้รับการยอมรับ
จากประชาชน
ให้เป็นที่พึ่ง
ทางเทคโนโลยี
และการพัฒนา
อาชีพ

พัฒนารายได้
จากองค์
ความรู้
และการ
บริการวิชาการ

คุณภาพ

มีการวิจยั เพื่อการจัด
การศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย์

ประสิทธิภาพ

- มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์

- ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระบบสนับสนุน
การวิจยั
มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาองค์กร
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เป้ำประสงค์
- พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ
- บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม
- ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ

นักวิจยั พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น
Digital University

มีระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการการ
ทางานร่วมกับองค์กร
ภายนอก

มีการพัฒนาระบบทุน
มนุษย์ เพื่อให้บุคลากร
ทางานอย่างมืออาชีพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University
- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการ
การทางานร่วมกับองค์กรภายนอก
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทางาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
แผนพัแฒ
นามหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ละเป็
นที่พึ่งของสั
งคม”

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ
มิติ
ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จาก
ประสิทธิผล
- พัฒนารายได้จากการบริการ
ผลงานวิจัยให้นาไปบริการวิชาการและสร้าง
วิชาการ
รายได้จากการบริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบ
- สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันให้
การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล
- ได้รับการยอมรับจากประชาชน - ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ
ให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและ
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงาน
การพัฒนาอาชีพ
มีศักยภาพ การบริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพ
คุณภาพ
- การบริการวิชาการสามารถ
- สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อมโยง
ตอบสนองความต้องการด้าน
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
Agenda และ Area และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิง
พาณิชย์

ประสิทธิภาพ

- สนับสนุนการบริการวิชาการที่แก้ปัญหา
เร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการรับบริจาค
และการทางานวิจัยร่วมกับเอกชน
- ส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านวิจัย
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน
Agenda และArea และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนางานวิจัยของประเทศ
- พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้เพื่อ
การจัดการศึกษา
- ระบบบริหารจัดการด้านบริการ - พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ และ ระเบียบการให้บริการวิชาการให้เอื้อ
การแข่งขัน
ต่อการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
- พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ
มิติ
ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
การพัฒนาองค์กร
- นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่าง
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ต่อเนื่อง
สู่ระดับชาติและสากล
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital
University

- พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือ
และบูรณาการการทางานร่วมกับ
องค์กรภายนอก

- ส่งเสริมการบูรณาการการทางานวิจัย
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือ การบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอก
- พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- บูรณาการระหว่างการให้บริการและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก

- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์
เพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมือ
อาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของ
ตน และเป็ นผู้ ส ร้างแรงบัน ดาลใจ
ให้นักศึกษา
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- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
- กาหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
- พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้าน
การเรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์
ที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ดีเด่นให้เป็นอาจารย์ต้นแบบ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
แผนพัฒ
นามหาวิ
ทยาลังคม”
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็
นที่พึ่งของสั

แผนที่ทำงยุทธศำสตร์
ประสิทธิผล
พัฒนารายได้จากองค์
ความรู้
และการบริการวิชาการ

ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่พึ่ง
ทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอาชีพ

คุณภาพ
การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนอง
ความต้อง
การด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและ
บูรณาการการ
ทางานร่วมกับ
องค์กรภายนอก
นักวิจยั พัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

มีการวิจยั เพื่อการจัด
การศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย์

ระบบบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอือ้
ต่อการแข่งขัน

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น
Digital University
มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรทางานอย่างมืออาชีพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพือ่ ให้
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน
และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา

เป้ำประสงค์
- พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ
- ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ

- การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์

- ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ
มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการ
การทางานร่วมกับองค์กรภายนอก
- นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทางาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

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

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ประชาคมได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
มิติ
ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
ประสิทธิผล
- มหาวิทยาลัยสร้างจิตสานึก รักษา - ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน - การกาจัดขยะด้วยเทคนิค 3Rs (Reduce,
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน Reuse, and Recycle)
- สร้างระบบการหารายได้อื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ
คุณภาพ
- มีกลไกที่ปรับวิธีการอนุรักษ์และ
- ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนาเพื่อ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตาม
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ - สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ
ทานุบารุงอย่างยั่งยืน
- บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเข้ากับการอนุรักษ์ทานุ
บารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการมีความคล่องตัว - การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วน
เอื้อต่อการแข่งขันอย่าง
ร่วมและธรรมาภิบาล
มีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วน
ร่วมและธรรมาภิบาล
-ระบบบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การแข่งขัน
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- ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ และ
ระเบียบการให้บริการวิชาการให้เอื้อต่อการ
แข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันแผนพั
ดาลใจพัฒนามหาวิ
นาทักษะการคิ
ด ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ทยาลั
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีฒ
และเป็นที่พึ่งของสั
งคม”

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ประชาคมได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
มิติ
ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
การพัฒนาองค์กร - มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและ - พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
บูรณาการการทางานร่วมกับองค์กร โครงการวิจัย และการบริหารจัดการโครงการ
ภายนอก
ของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการบูรณาการการทางานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือ
การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรทางานอย่างมืออาชีพพร้อม - พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
รับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มี
ชีวิตที่ดี
วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital
University

- พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียน
การสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เป็น
อาจารย์ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ
- ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
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แผนพัฒนามหาวิแผนพั
ทยาลัฒยนามหาวิ
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์
ประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยสร้าง
จิตสานึก รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมีรายได้
และทรัพย์สิน
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน

คุณภาพ
มีกลไกการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอือ้ ต่อ
การแข่งขัน

การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่าง
มีประสิทธิภาพตาม
หลักการมีสว่ นร่วมและ
ธรรมาภิบาล

การพัฒนาองค์กร
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น
Digital University

มีระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการการ
ทางานร่วมกับองค์กร
ภายนอก
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มีการพัฒนาระบบทุน
มนุษย์ เพื่อให้บุคลากร
ทางานอย่างมืออาชีพ
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

เป้ำประสงค์
- มหาวิทยาลัยสร้างจิตสานึก รักษา สิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน
- มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

- มีกลไกที่ปรับวิธีการอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ

- การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล
- ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน

- มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการ
ทางานร่วมกับองค์กรภายนอก
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทางาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
ฒนามหาวิ
ยเทคโนโลยี
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้แผนพั
านเทคโนโลยี
และเป็นทีท่พยาลั
ึ่งของสั
งคม” ราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ
มิติ
ผลลัพธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จ
มำตรกำรกำรพัฒนำ
ประสิทธิผล
- มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน - สร้างระบบการหารายได้อื่น
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จากภาครัฐ
คุณภาพ
- มหาวิทยาลัยเป็นผู้นาด้าน Digital - สนับสนุนงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับ
Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการมีความคล่องตัว - พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว
เอื้อต่อการแข่งขันอย่างมี
มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วม
ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วม และธรรมภิบาล
และธรรมาภิบาล
- มีระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อเกิดประโยชนสูงสุด
- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและระบบ
การตลาดเพื่อการแข่งขันทั้งในและ
นอกประเทศ
- การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
การพัฒนาองค์กร
- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์
- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital
University

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเป็น
Digital University
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนที่ทำงยุทธศำสตร์
ประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยมีรายได้และ
ทรัพย์สิน
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน

คุณภาพ
มหาวิทยาลัยเป็นผูน้ าด้าน
Digital Economy ตามการ
ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการมีสว่ นร่วม
และธรรมาภิบาล

การพัฒนาองค์กร
มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์
เพื่อให้บุคลากรทางานอย่าง
มืออาชีพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
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ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น
Digital University

เป้ำประสงค์
- มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

- มหาวิทยาลัยเป็นผู้นาด้าน Digital Economy
ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
ของกระทรวงศึกษาธิการ

- การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล

- มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทางาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

3.2 แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2564
จากแผนนักศึกษาพบว่า ในปีการศึกษา 2561 มีจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด 13,824 คน และในปีการศึกษา 2562
คาดว่าจะมีนกั ศึกษาทัง้ หมด 12,423 คน ลดลง 1,401 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28 มหาวิทยาลัยฯ ควรด�ำเนินการดังต่อไปนี   ้
3.2.1 ควรก�ำหนดแผนการรับนักศึกษา ในแต่ละคณะ หลักสูตร และสาขาวิชาให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน
3.2.2 เนือ้ หาหลักสูตรควรเป็นปัจจุบนั สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนพัฒนาอุดม
ศึกษาฯ ฯลฯ ได้มาตรฐานและเป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานภายนอก มีการเพิม่ ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการศึกษา และ
เป็นหลักสูตรที่เอื้อต่อการน�ำไปประกอบอาชีพ
3.2.3 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ การกระจายข้อมูลข่าวสาร และการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการสนใจและการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
  
3.2.4 ควรสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดึงดูดให้นักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีระยะการให้ทุนที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต
ตรงตามอัตลักษณ์   
  
3.2.5 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายด้านการจัดหาที่พักหรือโครงการสร้างหอพักให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิล�ำเนา
อยูต่ า่ งจังหวัด เป็นการเพิม่ โอกาสให้นกั ศึกษาทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัดได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯเพิม่ มากขึน้ (งานวิจยั สถาบัน
และสารสนเทศ กองนโยบายและแผน, รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่, 2560)  
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ตำรำงที่ 3 - 2 แสดงหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 -2564

ตารางที่ 3 - 2 แสดงหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 -2564
หลักสูตร/สำขำ

ปีกำรศึกษำ

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี)
1. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

แผน

ผล

2561 2562 2563 2564

หลักสูตร 5 ปี (ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต)

125

116

125

120

120

120

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

50

54

50

50

50

50

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

75

62

75

75

75

75

หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)

50

58

60

55

55

55

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

50

58

60

55

55

55

หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)

55

24

60

55

55

55

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

55

24

60

55

55

55

หลักสูตรประกาศนียบัณฑิต (เสาร์-อาทิตย์)

180

147

180

180

180

180

สาขาวิชาชีพครู

180

147

180

180

180

180

410

345

425

410

410

410

300

339

330

330

330

330

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

150

176

150

150

150

150

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

60

64

90

90

90

90

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

60

84

60

60

60

60

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

30

15

30

30

30

30

60

42

60

60

60

60

60

42

60

60

60

60

รวม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
หลักสูตร 4 ปี (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)

หลักสูตร 4 ปี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

96

ข้อมูลพื้นฐำนปี
2560

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

หลักสูตร/สำขำ
ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี)

ข้อมูลพื้นฐำนปี
2560

ปีกำรศึกษำ

แผน

ผล

2561 2562 2563 2564

30

28

30

30

30

30

30

28

30

30

30

30

50

52

50

50

50

50

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

30

32

30

30

30

30

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

20

20

20

20

20

20

หลักสูตร 2 ปี (คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ป.โท

25

20

20

20

20

20

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

25

20

20

20

20

20

465

481

490

490

490

490

210

297

245

245

245

245

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

210

297

245

245

245

245

หลักสูตร 2 ปี (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ป.โท

20

0

0

15

15

15

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

20

0

0

15

15

15

หลักสูตร 2 ปี (เทคโนโลยีมหาบัณฑิต)

0

0

20

20

20

20

0

0

20

20

20

20

220

297

265

280

280

280

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (ต่อ)
หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)

รวม
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
หลักสูตร 4 ปี (เทคโนโลยีบัณฑิต)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนท์ฯ
รวม
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. แผนพั
2560-2564)
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
หลักสูตร/สำขำ
ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี)

ข้อมูลพื้นฐำนปี
2560

ปีกำรศึกษำ

แผน

ผล

2561 2562 2563 2564

875

948

845

845

845

845

สาขาวิชาการเงิน

105

110

105

105

105

105

สาขาวิชาการจัดการ

175

240

175

175

175

175

สาขาวิชาการตลาด

140

152

140

140

140

140

สาขาวิชาการบัญชี

315

317

280

280

280

280

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

35

40

40

35

35

35

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่)

105

89

105

105

105

105

385

478

420

385

385

385

สาขาวิชาการตลาด

70

86

70

70

70

70

สาขาวิชาการบัญชี

175

229

210

175

175

175

สาขาวิชาการจัดการ

70

95

70

70

70

70

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

70

68

70

70

70

70

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรพาณิชยกรรม

35

36

35

35

35

35

สาขาวิชาการบัญชี

35

36

35

35

35

35

หลักสูตร 4 ปี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สมทบ

50

22

35

25

25

25

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

25

22

35

25

25

25

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

25

0

30

30

30

30

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน สมทบ

70

78

65

65

65

65

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรทั่วไป

35

36

35

35

35

35

หลักสูตรการบัญชี-การบัญชีบริหาร (บัญชีบัณฑิต)
เสาร์ – อาทิตย์

35

42

30

30

30

30

4. คณะบริหำรธุรกิจ
หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็
นที่พึ่งของสั
แผนพัฒ
นามหาวิ
ทยาลังยคม”
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

หลักสูตร/สำขำ

ข้อมูลพื้นฐำนปี
2560

ปีกำรศึกษำ

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี)
4. คณะบริหำรธุรกิจ (ต่อ)

แผน

ผล

ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

30

30

30

30

30

30

กลุ่มวิชาการเงิน

-

4

-

-

-

-

กลุ่มวิชาการจัดการ

-

2

-

-

-

-

กลุ่มวิชาการตลาด

-

5

-

-

-

-

กลุ่มวิชาการบัญชี

-

8

-

-

-

-

กลุ่มวิชาการจัดการ เสาร์-อาทิตย์

-

10

-

-

-

-

15

0

5

15

15

15

15

0

5

15

15

15

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร 3 ปี (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
รวม
5. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

1,460

2561 2562 2563 2564

1,592 1,435 1,390 1,390 1,390

140

111

220

290

290

290

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

70

68

150

150

150

150

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

35

10

35

35

35

35

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ

35

33

35

35

35

35

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

0

0

70

70

70

20

18

40

20

20

20

20

18

40

20

20

20

160

129

260

310

310

310

หลักสูตร 2 1/2 ปี เทียบโอน (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.แผนพั
2560-2564)
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
หลักสูตร/สำขำ

ปีกำรศึกษำ

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี)
6. คณะวิศวกรรมศำสตร์

แผน

ผล

2561 2562 2563 2564

หลักสูตร 4 ปี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)

525

461

480

515

515

515

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือฯ

70

40

60

70

70

70

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

70

80

60

70

70

70

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

70

78

60

60

60

60

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

70

81

70

70

70

70

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ฯ

35

19

35

35

35

35

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

35

36

30

35

35

35

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

70

36

70

70

70

70

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

70

74

70

70

70

70

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

35

17

25

35

35

35

35

44

35

35

35

35

35

44

35

35

35

35

35

21

30

35

35

35

35

21

30

35

35

35

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอุตสาหกรรม

175

186

175

175

175

175

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

35

38

35

35

35

35

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

70

75

70

70

70

70

สาขาวิชาช่างยนต์

35

39

35

35

35

35

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

35

34

35

35

35

35

หลักสูตร 2 ปี (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ป.โท

30

20

30

30

30

30

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

15

5

15

15

15

15

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

15

15

15

15

15

15

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมฯ

100

ข้อมูลพื้นฐำนปี
2560

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็
นที่พึ่งของสั
แผนพัฒ
นามหาวิ
ทยาลังคม”
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

หลักสูตร/สำขำ

ข้อมูลพื้นฐำนปี
2560

ปีกำรศึกษำ

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี)
6. คณะวิศวกรรมศำสตร์

แผน

ผล

หลักสูตร 4 ปี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สมทบ

95

53

50

70

70

70

สาขาวิชาวิศวกรรมการบารุงรักษา

20

12

0

20

20

20

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

25

11

25

25

25

25

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

25

18

25

25

25

25

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

25

12

0

0

0

0

75

76

75

75

75

75

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

25

32

25

25

25

25

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

25

35

25

25

25

25

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

25

9

25

25

25

25

หลักสูตร 2 ปี (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สมทบ

75

36

35

75

75

75

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

30

5

15

30

30

30

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

15

13

20

15

15

15

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

15

3

0

15

15

15

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

15

15

0

15

15

15

1,045

897

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)

รวม

2561 2562 2563 2564

910 1,010 1,010 1,010
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ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนามหาวิแผนพั
ทยาลัฒยนามหาวิ
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

หลักสูตร/สำขำ

ข้อมูลพื้นฐำนปี
2560

ปีกำรศึกษำ

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี)
7. คณะศิลปศำสตร์

แผน

ผล

2561 2562 2563 2564

หลักสูตร 4 ปี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)

210

301

280

210

210

210

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

70

90

105

70

70

70

สาขาวิชาการโรงแรม

70

127

105

70

70

70

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ

70

84

70

70

70

70

0

0

0

60

60

60

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

0

0

0

20

20

20

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

0

0

0

20

20

20

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

0

0

0

20

20

20

สาขาภาษาจีน

0

0

0

0

35

35

210

301

280

270

305

305

165

123

165

165

165

165

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

35

21

35

30

30

30

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

25

10

25

25

25

25

สาขาวิชาเอกออกแบบแฟชั่น

70

77

70

70

70

70

สาชาวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์

35

15

35

35

35

35

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (เทคโนโลยีบัณฑิต)

15

11

0

0

0

0

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

15

11

0

0

0

0

รวม

180

134

165

165

165

165

หลักสูตร 2 ปี (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

รวม
8. คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หลักสูตร 4 ปี (เทคโนโลยีบัณฑิต)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

หลักสูตร/สำขำ

ข้อมูลพื้นฐำนปี
2560

ปีกำรศึกษำ

ก. ระดับปริญญาตรี (4ปี)
9. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

แผน

ผล

2561 2562 2563 2564

หลักสูตร 4 ปี (เทคโนโลยีบัณฑิต)

140

124

140

140

140

140

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ

105

93

105

105

105

105

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

35

31

35

35

35

35

35

42

35

35

35

35

35

42

35

35

35

35

รวม

175

166

175

175

175

175

รวมทั้งหมด

4,325

4,342 4,405 4,500 4,535 4,535

หลักสูตร 5 ปี (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

103

104

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

เป้าประสงค์

1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
พัฒนาการเรียน
การสอน

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)
1.1.1.1.1 กาหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
1.1.1.1.2 พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียน
การสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เป็น
อาจารย์ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ ย่าง
เป็นระบบ
1.1.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย

1.1.1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ

1.1.1.2 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก

กลยุทธ์

1.1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
สอนด้วยสื่อการ
สอนดิจิทัล

ตัวชี้วดั 5 ปี

แผนงาน/โครงการ

1) จัดทาลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของ
1) โครงการจัดทาคุณลักษณะ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ที่พึงประสงค์ของอาจารย์
2) การพัฒนาอาจารย์ให้มีลักษณะเป็นอาจารย์ที่ มทร.พระนคร
พึงประสงค์
2) โครงการพัฒนาอาจารย์
3) กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการ ต้นแบบด้านการจัดการเรียน
ทางานของอาจารย์
การสอนทีท่ ันสมัย
4) กิจกรรมพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงาน
3) โครงการพัฒนาสื่อการสอน
ด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
ดิจิทัล
และภาคปฏิบัติ
5) พัฒนาระบบประเมินอาจารย์ต้นแบบ
6) โครงการอาจารย์ต้นแบบด้านการจัดการเรียน
การสอน
7) พัฒนาระบบ E – Learning
8) พัฒนาระบบ Online Classroom
9) พัฒนาระบบ Education Technology
10) พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (Teaching
Assistant : TA) โดยพัฒนาระบบรับสมัคร
และคัดเลือกผู้ช่วยสอน รวมทั้งกาหนดภาระ
งานและค่าตอบแทนผู้ชว่ ยสอน
1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย์
1) โครงการพัฒนาอาจารย์
2) ส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น ด้านคุณวุฒิ (1.1.1.2.1)
ระบบ
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบ
4) สนับสนุนให้คณาจารย์ฝึกอบรมองค์ความรู้
ใหม่กับหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในวิชาชีพของตน

แนวทางดาเนินงาน

กบ.

สวท.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

ตารางที่ 3-3 แสดงความเชือ่ มโยงเป้าประสงค์ ดัชนีชวี้ ดั การบริหาร ดัชนีวดั 5 ปี กลยุทธ์ มาตรการด�ำเนินงาน ผูร้ บั ผิดชอบระดับหน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบระดับนโยบาย

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

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

เป้าประสงค์

1.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
พัฒนาการเรียน
การสอน

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)

1.1.1.3 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจาที่
ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ตัวชี้วดั 5 ปี
1.1.1.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

กลยุทธ์
1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย์
2) ส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ
4) สนับสนุนให้คณาจารย์ฝึกอบรมองค์ความรู้ใหม่กับ
หน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ
ของตน

แนวทางดาเนินงาน
1) โครงการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2) โครงการพัฒนาแบบ
ประเมินอาจารย์ด้าน
การสอน (Teacher
Evaluation and
Assessment)

แผนงาน/โครงการ
กบ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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1.2 ระบบและ
ทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
(ประสิทธิภาพ)

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

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.2.1.1 ร้อยละความ 1.2.1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning
พึงพอใจของนักศึกษา
center) ครบทุกพื้นที่ (สี่ศูนย์ของ
ที่มีต่อสภาวะ
มหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
แวดล้อมในการ
ตนเองและการทางานเป็นทีม
เรียนรู้
1.2.1.1.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่
ทันสมัย

ตัวชี้วดั 5 ปี
1) พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
ห้องสมุด และ E-Library ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ห้องประชุมย่อย และส่วนสันทนาการ เป็นต้น
2) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อ
การดารงชีวิตที่ดีและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้
4) พัฒนาระบบ E – Learning
5) พัฒนาระบบ Online Classroom
6) พัฒนาระบบ Education Technology
7) พัฒนาระบบผู้ชว่ ยสอน (Teaching Assistant : TA)
โดยพัฒนาระบบรับสมัครและคัดเลือกผู้ช่วยสอน
รวมทั้งกาหนดภาระงานและค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน

แนวทางดาเนินงาน
1) โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ
3) โครงการจัดหา
เงินทุนหรือ
งบประมาณสาหรับ
ซื้อครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ

แผนงาน/โครงการ

สวส.+สวท

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

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

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการทันสมัย
มีมาตรฐานระดับชาติ
และสากล (คุณภาพ)

เป้าประสงค์

1.3.1 ร้อยละของ
ผู้เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
มีพื้นฐานดีและ
มีความสามารถสูง
(จากในประเทศและ
สากล)

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)
กลยุทธ์

1.3.1.1 ผลการ
1.3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
ประเมินการบริหาร
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
หลักสูตรโดยรวม
1.3.1.1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ของมหาวิทยาลัย
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและอาเซียน และได้รับการ
รับรองจากสมาคมวิชาชีพ
1.3.1.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมเป็น
หลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล
1.3.1.1.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ
โดยการทาวิจยั เพื่อนาไปพัฒนาการเรียน
การสอน

ตัวชี้วดั 5 ปี
1) ส่งเสริมระบบให้คาปรึกษาโดยจัดเวลา และสถานที่
ที่เหมาะสม
2) เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work – Integrated
Learning และ STEM เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
การทางานจริง และขยายไประดับนานาชาติ
3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ
Active Learning (เช่น Problem based
learning project based learning และอื่นๆ)
เพื่อฝึกนักศึกษาให้คิดเป็นระบบและปฏิบัติเป็นเลิศ
มีทักษะการทางานเป็นทีม และ Interpersonal
Skills
4) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมใน
การบูรณาการระหว่างกระบวนวิชา/สาขาวิชา/
หลักสูตร/คณะ
5) เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเพิ่มขึ้น
6) เพิ่มหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ
7) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติรายหลักสูตร
8) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
9) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาและบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ

แนวทางดาเนินงาน

6) โครงการพัฒนาบัณฑิต
นักปฏิบัติทกั ษะสูง

-ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐาน ฯลฯ
-ปัญหาความสามารถในการ
เรียนวิชาพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ
นักศึกษา

1) โครงการจัดทา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
มทร.พระนคร
2) โครงการสร้างความ
ตระหนักถึงการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการ
สอน
3) โครงการพัฒนา
หลักสูตรแบบใหม่(บูรณา
การ)
4) โครงการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
5) โครงการวิจัยด้านการ
เรียนการสอน เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา

แผนงาน/โครงการ

สวท.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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1.3 หลักสูตรและการ
จัดการทันสมัย มี
มาตรฐานระดับชาติ
และสากล (คุณภาพ)

1.3.1 ร้อยละของผู้
เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี
พื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง
(จากในประเทศและ
สากล)

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)
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เป้าประสงค์
1.3.1.2.1 กาหนดมาตรฐานความเชีย่ วชาญของ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ

1.3.1.3.1 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ โดยการทาวิจัยเพื่อนาไป
พัฒนาการเรียนการสอน

1.3.1.3 ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

13.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้
ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ตัวชี้วดั 5 ปี

1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติรายหลักสูตร
2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาและบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็น
พื้นฐานการประกอบอาชีพ

1) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลความรึความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เช่น
เทคโนโลยี 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
2) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศ

แนวทางดาเนินงาน

1) โครงการกาหนด
มาตรฐานความ
เชี่ยวชาญของนักศึกษา
ด้านเทคโนโลยี
2) โครงการวัดและ
ประเมินผลเชิง
สมรรถนะของนักศึกษา
(ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะ)

1 โครงการกาหนด
มาตรฐานความ
เชี่ยวชาญของนักศึกษา
ด้านภาษาต่างประเทศ
2) แผนงานการจัด
นิทรรศการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
สร้างความตระหนักถึง
การปรับปรุง/แก้ปัญหา
ด้านการเรียนของ
นักศึกษา

แผนงาน/โครงการ

สวส.+สวท.

สถาบันภาษา+สวท

ผู้รับผิดชอบระดับ
หน่วยงาน

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

1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
และเป็นที่พึ่งของสังคม
(ประสิทธิผล)

เป้าประสงค์

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

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)
1.4.1.1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กฎเกณฑ์การรับสมัครและ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
1.4.1.1.2 ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรมจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพ
กายและจิตใจที่เข็มแข็ง

กลยุทธ์

1.4.1.2 ร้อยละ
1.4.1.2.1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
บัณฑิตที่มีงานทาและ
(ดิจิทัล) ของนักศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

1.4.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน
1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ
มาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั 5 ปี

1) มี Online course ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีด้วยตนเอง
2) มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีให้แก่
นักศึกษา
3) คณาจารย์นาเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3) จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
4) พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษาหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
เช่น การประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บทบาท
ในกิจกรรมและความคิดที่สะท้อนตัวตนของนักศึกษา
5) สร้างสถานที่ออกกาลังกาย เล่นกีฬานันทนาการ
6) จัดสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ
7) มีระบบให้คาปรึกษา (Consults) แก่นักศึกษาทั้งสุขภาพ
กายและจิตโดยเน้นด้านสุขภาพจิตเป็นหลัก
8) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะทาง
ปัญญา (Cognitive Skills) การคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และฝึกสมาธิที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

แนวทางดาเนินงาน

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

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

แผนงาน/โครงการ

สวท+กพศ

สวท.+กพศ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
และเป็นที่พึ่งของสังคม
(ประสิทธิผล) (ต่อ)

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

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)
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เป้าประสงค์

1.4.1.3 จานวน
ผลงานของ
นักศึกษาที่
ได้รับรางวัล
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั 5 ปี
1.4.1.3.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ

กลยุทธ์
1) จัดทาป้ายต่างๆ และ Websites
ในมหาวิทยาลัยเป็นสองภาษา (ไทยและภาษาอังกฤษ)
2) มี English Corner ตามพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3) มี Online Course ด้านภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4) จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น
Writing Center

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

แผนงาน/โครงการ

สวท.+กพศ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

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

2.1 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
(การพัฒนาองค์กร)

เป้าประสงค์
2.1.1.1.1 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล
2.1.1.1.2 พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจยั ที่มีประสิทธิภาพ

2.1.1.2.1 ส่งเสริมการบูรณาการการทางานวิจยั
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

2.1.1.1 ร้อยละของ
จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

2.1.1.2 จานวน
โครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
แหล่งภายนอกทั้งที่
เป็นหัวหน้าโครงการ
และเป็นผู้วิจยั ร่วม

2.1.1 จานวน
ผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติต่อ
โครงการวิจัยบูรณา
การตามยุทธศาสตร์
ชาติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั 5 ปี

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)

1) เน้นการวิจยั แบบบูรณาการ
2) สร้างระบบเครือข่ายการวิจยั ให้สอดคล้องกับระบบ
งบประมาณทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2) การให้รางวัลกับนักวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ผลงาน
3) ต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์
4) ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
5) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เช่น การบ่มเพาะนักวิจยั
รุ่นใหม่ นักวิจยั พี่เลี้ยง เป็นต้น
6) ส่งเสริมให้เขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

แนวทางดาเนินงาน

1) โครงการส่งเสริม
การบูรณาการการ
ทางานวิจยั ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
2) โครงการสร้าง
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน/
หน่วยงานภาครัฐใน
การวิจยั เพือ่
ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด
หรือผู้ใช้ประโยชน์

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

แผนงาน/โครงการ

สวพ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน
สวพ.

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)

2.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของนักวิจัย
ต่อระบบสนับสนุน
การวิจยั

2..2
2.2 ระบบสนับสนุน
การวิจยั มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
(ประสิทธิภาพ)
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

2.2.1.1 ร้อยละ
2.2.1.1.1 แสวงหาแหล่งทุนวิจยั ภายนอกด้วยการ
ความสาเร็จของ
สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก
การดาเนินงาน
ระดับชาติและสากล
ตามแผนพัฒนาระบบ 2.2.1.1.2 การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุน
สนับสนุนการวิจยั
การวิจยั และพัฒนาให้ทางานเชิงรุก
2.2.1.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนงานวิจัย และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.1.1.4 พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วยการ
วิจัยและพัฒนา อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วดั 5 ปี
1) พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเงินทุนภายนอก
2) การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการสร้าง
เครือข่าย
3) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจยั ให้ทางานคล่องตัว
และทาหน้าที่สนับสนุนให้นักวิจัยทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์วิจยั ส่วนกลาง เพื่อ
ความเหมาะสมด้านงบประมาณและการใช้งาน
5) พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และฐานข้อมูล
สนับสนุนการทางานวิจัย
6) เพิ่มบุคลากรช่วยวิจยั บุคลากรสาปฏิบัติการวิจยั
7) สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์
ทางธุรกิจ
8) ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญา
8) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และงานวิจยั เชิง
พาณิชย์

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

แผนงาน/โครงการ
สวพ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

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

2.3 มีการวิจยั เพื่อ
การจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและ
การวิจยั เชิงพาณิชย์
(คุณภาพ)

เป้าประสงค์

2.3.1 จานวน
ผลงานวิจัยเพื่อการจัด
การศึกษาต่อจานวน
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)

2.3.1.2 จานวน
ผลงานวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

2.3.1.1 จานวนของ
การวิจัยที่นาไป
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน หรือ
การบริการวิชาการใน
ระยะ 1 ปี

ตัวชี้วดั 5 ปี
2.3.1.1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อ
การรับบริจาค และการ
ทางานวิจยั ร่วมกับเอกชน
2.3.1.1.2 ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยด้านวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภาครัฐด้าน Agenda และ
Area และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ
2.3.1.1.3 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา
2.3.1.1.4 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เชิงพาณิชย์
2.3.1.2.1 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา

กลยุทธ์

1) มีการนาองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
2) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
3) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยนางานวิจยั ไปใช้ในเชิง
พาณิชย์หรือเพือ่ พัฒนาสังคม

1) กาหนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการรับบริจาคและการใช้เงิน
บริจาคเพื่องานวิจยั และการทางานวิจัยร่วมกับเอกชน
2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาคเพื่องานวิจยั
3) วิเคราะห์แนวทางการวิจยั ที่เอกชนและภาครัฐต้องการ เพื่อ
การนางานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศ
4) บูรณางานวิจยั กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที
5) พัฒนาศูนย์วจิ ัยเฉพาะทาง (Center of Excellence)
6) มีการนาองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
7) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
8) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยนางานวิจยั ไปใช้ในเชิง
พาณิชย์หรือเพือ่ พัฒนาสังคม

แนวทางดาเนินงาน

1) โครงการส่งเสริมการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

1) กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
นางานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
บูรณาการงานวิจยั และ
บริการวิชาการ การ
เรียนการสอน

แผนงาน/โครงการ

สวพ.

สวพ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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2.3 มีการวิจยั เพื่อ
การจัดการศึกษาทาง
เทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย์
(คุณภาพ) (ต่อ)

ตัวชี้วดั 5 ปี

2.3.2 จานวนงบประมาณ
2.3.2.1 จานวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยั (จานวน สนับสนุนการวิจยั และงาน
หน่วยงานภายนอกสนับสนุน สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจา
วิจัย จานวนโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ จานวนเงินที่
ได้รับเพื่อการวิจยั จาก
ภายนอก)

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)
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เป้าประสงค์
2.3.2.1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่
เอื้อต่อการรับบริจาค
และการทางานวิจยั
ร่วมกับเอกชน
2.3.2.1.2 ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยด้านวิจัย
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน
Agenda และ Area
และตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ
2.3.2.1.3 พัฒนาหน่วยการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อ
การจัดการศึกษา
2.3.2.1.4 พัฒนาหน่วยการ
จัดการองค์ความรู้เชิง
พาณิชย์

กลยุทธ์
1) กาหนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการรับบริจาคและการใช้
เงินบริจาคเพื่องานวิจัย และการทางานวิจัยร่วมกับ
เอกชน
2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาคเพื่องานวิจยั
3) วิเคราะห์แนวทางการวิจยั ที่เอกชนและภาครัฐ
ต้องการ เพื่อการนางานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ
พัฒนาประเทศ
4) บูรณางานวิจยั กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทนั ท่วงที
5) พัฒนาศูนย์วจิ ัยเฉพาะทาง (Center of
Excellence)
6) มีการนาองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา
7) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
8) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยนางานวิจยั ไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์หรือเพื่อพัฒนาสังคม

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

แผนงาน/โครงการ

สวพ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

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

3.2 ระบบบริหาร
จัดการด้านบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพ
และเอื้อต่อการแข่งขัน
(ประสิทธิภาพ)

3.1 มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและ
บูรณาการการทางาน
ร่วมกับองค์กร
ภายนอก (การพัฒนา
องค์กร)

เป้าประสงค์

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

ตัวชี้วดั ด้านการ
บริหาร (15 ปี)
3.1.1 จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการที่มี
ผลงานสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์

3.2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการ

3.1.1.2 ร้อยละของจานวน
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการที่มี
การดาเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

3.1.1.1จานวนเครือข่ายด้านการ
บริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน
ภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วดั 5 ปี

แนวทางดาเนินงาน

3.1.1.1.1 พัฒนาเครือข่าย
1) พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสร้างการ
หน่วยงานภายนอก
ให้บริการวิชาการ
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อนาผลการบริการวิชาการ
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น การนาผลงานเข้าสู่
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
3.1.1.2.1 พัฒนาเครือข่าย
1) พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสร้างการ
หน่วยงานภายนอก
ให้บริการวิชาการ
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อนาผลการบริการวิชาการ
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น การนาผลงานเข้าสู่
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
3.2.1.1.1 พัฒนาและ
1) พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มคี วามคล่องตัว
ปรับปรุงโครงสร้าง
สูงขึ้น
องค์กร กฎ และ
2) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบการ
กับการบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพมา
ให้บริการวิชาการ
สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ
ให้เอื้อต่อการ
3) ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทางการนาองค์ความรู้จาก
แข่งขัน และเพิ่ม
การทางานและการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
ประสิทธิภาพอย่าง
บริการวิชาการ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การ
ต่อเนื่อง
บริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.2.1.1.2 พัฒนาบุคลากรให้
สามารถบริการ
วิชาการอย่างมือ
อาชีพ

กลยุทธ์

1) โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และระบบสนับสนุนงาน
บริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1) โครงการสร้าง
เครือข่ายกับการบริการ
วิชาการภายนอก

แผนงาน/โครงการ

สวพ.

สวพ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับ
สวพ.

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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3.3.1 จานวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลัย

3.4.1 จานวนรายได้จากองค์
ความรู้และการบริการวิชาการ
(สังคม)

3.3 การบริการ
วิชาการสามารถ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
(คุณภาพ)

3.4 พัฒนารายได้
จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ
(ประสิทธิผล)

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)
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3.4.1.1 จานวนโครงการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม

3.3.1.1 จานวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั 5 ปี

แนวทางดาเนินงาน

3.4.1.1.1 สนับสนุนการพัฒนา
องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้นาไป
บริการวิชาการและ
สร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ

1) โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการที่
แก้ปัญหาเร่งด่วนของ
สังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม

แผนงาน/โครงการ

1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบริการวิชาการ
1) โครงการพัฒนาศูนย์
อย่างเป็นระบบ
บ่มเพาะให้เข้มแข็ง
2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อ
สร้างระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น
3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) ให้เข้มแข็งและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก
4) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ การ
บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ
5) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การเป็น
ผู้ประกอบการใหม่

3.3.1.1.1 สนับสนุนการบริการ 1) การบริการวิชาการแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
วิชาการที่เชื่อมโยง
ภายนอกโดยเน้นการเป็นเจ้าภาพร่วมทีม่ ีระบบ
และสอดคล้องกับ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 2) พัฒนาระบบรองรับปัญหาเร่งด่วนของสังคมและ
ด้าน Agenda และ
อุตสาหกรรม
Area และสอดคล้อง 3) พัฒนาระบบการจัดการปัญหาเร่งด่วน จัดการ
กับยุทธศาสตร์ของ
ฝึกอบรม ให้คาปรึกษา บริการวิชาการ และ
มหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ
3.3.1.1.2 สนับสนุนการบริการ
อย่างทันท่วงที
วิชาการที่แก้ปัญหา
เร่งด่วนของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์

สวพ.

สวพ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

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

3.4.1.2 จานวนเงินรายได้จาก
บริการสังคม

3.5.1.1 จานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม

3.5.1 จานวนผลงานบริการ
วิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์
จริงในการพัฒนาอาชีพ
(ตอบสนองนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นที่พึ่ง
ของสังคม)

3.5 ได้รับการ
ยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นที่
พึ่งทางเทคโนโลยี
และการพัฒนา
อาชีพ (ประสิทธิผล)

ตัวชี้วดั 5 ปี

3.4.1 จานวนรายได้จากองค์
ความรู้และการบริการวิชาการ
(สังคม) (ต่อ)

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)

3.4 พัฒนารายได้
จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ
(ประสิทธิผล) (ต่อ)

เป้าประสงค์

แนวทางดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

3.5.1.1.1 ส่งเสริมโครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพ

1) ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชีพแก่สังคม
2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านบริการ
วิชาการและการพัฒนาอาชีพ โดยจัดกิจกรรม
เชิงวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

1) โครงการพัฒนา
อาชีพ

3.4.1.2.1 สนับสนุนการ
1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบริการวิชาการ
1) โครงการจัดหารายได้
พัฒนาองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ
จากการบริการสังคม
จากผลงานวิจัยให้
2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อ
นาไปบริการวิชาการ
สร้างระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งมาก
และสร้างรายได้จาก
ยิ่งขึ้น
การบริการวิชาการ 3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) ให้เข้มแข็งและเพิ่ม
อย่างเป็นระบบ
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก
3.4.1.2.2 สนับสนุน
4) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเป็น
เพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ
สถาบันให้การ
5) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การเป็น
รับรองมาตรฐาน
ผู้ประกอบการใหม่
ระดับชาติและสากล 6) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็นนวัตกรรมขององค์กร
และให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์

สวพ.

สวพ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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4.1 มีกลไกการ
อนุรักษ์และทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ (คุณภาพ)

4.1.1 จานวนโครงการ
บูรณาการทานุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม (ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ)

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)
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4.1.1.1 จานวนโครงการ
บูรณาการด้านทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร

ตัวชี้วดั 5 ปี
4.1.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์ตามหลัก
ศาสนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
สมบูรณ์
4.1.1.1.2 สร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม และทานุ
บารุงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
1) สร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่าง
เป็นระบบตามหลักศาสนา
2) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ชุมชน
3) สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
4) สร้างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลอาหารไทย
5) การท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลในเขตพระนคร
6) การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร สัมพันธ์กับวัดและวัง

แนวทางดาเนินงาน
1) โครงการปฏิบัติธรรม
สร้างคน พัฒนาตนสร้าง
ธรรมะ
2) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
3) โครงการจัดทา
ฐานความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ทานุบารุง
4) แผนงานการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
5) โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
6) โครงการปรับรูปแบบ
องค์กรและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามชั้น
ปี
-ให้มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการวิจัย
นักศึกษา
-ให้มีการวิเคราะห์ และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามชั้นปี
-ให้มี Seminar Series ที่
สอดคล้องกับ 21st
Century Skills และ
สอดคล้องตามชั้นปี
-ให้มี Division of Parent
and Family Relations

แผนงาน/โครงการ
กศว.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

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

4.2 มหาวิทยาลัย
สร้างจิตสานึก รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
(ประสิทธิผล)

4.2.1 จานวนงบประมาณ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

4.2.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของโครงการGreen
University

4.1.1.2 จานวนผลงานด้าน
การอนุรักษ์ ทานุบารุงศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี

4.2.1.1.1 ส่งเสริมการ
ประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
4.2.1.1.2 การกาจัดขยะด้วย
เทคนิค 3Rs
(Reduce, Reuse
and Recycle)

4.1.1.2.1 บูรณาการองค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญเข้ากับการ
อนุรักษ์ ทานุบารุง
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

1) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิงอุตสาหกรรม
2) สนับสนุนการวางแผนกาจัดขยะด้วยเทคนิค 3Rs และ
นาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3) สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบ
ครบวงจร

1) ส่งเสริมการนานวัตกรรมด้านประหยัดพลังงาน และ
พลังงานทดแทนมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย
2) รณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ มีจิตสานึกด้าน
การประหยัดและอนุรกั ษ์พลังงาน

1) โครงการ Green
University
เช่น โครงการอนุรักษ์
พลังงาน

ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญกับการ
อนุรักษ์ ทานุบารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
3) โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชู
บุคคลที่ได้รับรางวัลและทา
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย /
เป็นคนต้นแบบของสังคม

ประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับผู้ปกครอง เป็นสื่อกลาง
ของ มทร.พระนคร กับ
ผู้ปกครอง
- ให้มี Web Portal เพือ่
งานในมหาวิทยาลัย
7) โครงการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการด้าน
กิจกรรมนักศึกษา ที่
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานกลางและคณะ/
สานัก/สถาบัน
1) โครงการถ่ายทอด
ค่านิยมองค์กร
2) โครงการบูรณาการองค์

กองกลาง

กศว.

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)

5.1.1 ระดับความ
พึงพอใจของบุคลากร
ที่ได้รับการส่งเสริม
การทางานและการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบ (ระดับบริหาร
อาจารย์ พนักงานสาย
สนับสนุนตามหลัก
ธรรมาภิบาล)

5.2.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

5.1 มีการพัฒนา
ระบบทุนมนุษย์
เพื่อให้บุคลากร
ทางานอย่าง
มืออาชีพพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี (การพัฒนา
องค์กร)

5.2 ปฏิรูป
มหาวิทยาลัยเป็น
Digital University
(การพัฒนาองค์กร)
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5.2.1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบูรณาการ
ตามพันธกิจ

5.1.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการพัฒนา
ด้านอาชีพ

ตัวชี้วดั 5 ปี

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
สนับสนุนการเป็น
Digital University

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

กลยุทธ์

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)
2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษา บุคลากรที่มีศักยภาพสูง
3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมินผล
4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสาย
สนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล
5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
6) สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างจิตสานึกต่อ
มหาวิทยาลัยของบุคลากร
7) พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
8) บูรณาการระหว่างการให้บริการและเทคโนโลยีดิจิทัล
9) มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)
2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษา บุคลากรที่มีศักยภาพสูง
3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมินผล
4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสาย
สนับสนุนให้เหมาะสมต่อภาระงาน และเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล
5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
6) สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างจิตสานึกต่อ
มหาวิทยาลัยของบุคลากร

แนวทางดาเนินงาน

1) โครงการ Digital
University
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางานและการ
ให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว (One Stop
Service & Integration
/ Self Service / eService)
- โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล (RMUTP
Data Warehouse)
- โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT

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

แผนงาน/โครงการ

สวส. กบ.

กบ.

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

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

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีสว่ นร่วม
และธรรมาภิบาล
(ประสิทธิภาพ)

เป้าประสงค์

5.3.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)

5.3.1.3.1 เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง ให้สัมพันธ์กบั
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

5.3.1.3
ร้อยละความเสี่ยง
ที่ลดลงของ
มหาวิทยาลัย

1) จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
2) คณะทางานพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากร
3) วัดและประเมินผลความเสีย่ งตามระยะเวลาทีก่ าหนด

5.3.1.2.1 การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก และ 1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพือ่ การศึกษา
ระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้ง
(Target Market) และการวางแผนการพัฒนา
ในประเทศและนอกประเทศ
มหาวิทยาลัยทุกด้าน (กาลังคน งบประมาณ พันธกิจ
และทรัพยากรที่จาเป็น) ในอนาคต
2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับมากขึ้น
3) จัดทาฐานข้อมูลการเปรียบเทียบคู่แข่งของมหาวิทยาลัย
ทั้งระดับประเทศและอาเซียนแบบ Real Time

5.3.1.2
ร้อยละความสาเร็จ
ในการปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงานตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ฉบั
บที่ 12
ระยะที
่ 12

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน
2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว ลดขั้นตอน
เพื่อนาไปสู่ One Stop Service
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกันเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) โครงการพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
6) พัฒนาระบบห้องปฏิบัตกิ ารกลาง (Central
Laboratories) เพิ่มขึ้น

แนวทางดาเนินงาน

5.3.1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ตาม
หลักการมีสว่ นร่วมและธรรมา
ภิบาล
5.3.1.1.2 มีระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์

5.3.1.1
ผลประเมิน
การบริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั 5 ปี

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

1) โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและ
ประเมินความสาเร็จใน
การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานตามแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับที่ ่12
ระยะที
12
2) โครงการจัดทาแผน
แม่บทด้านการ
ประชาสัมพันธ์
- โครงการการปรับปรุง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1) โครงการการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย

กนผ.

กนผ.

1) โครงการส่งเสริม
ประกันคุณภาพ
ธรรมาภิบาลในองค์กร
2) โครงการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน
(Productivity
Improvement)
3) โครงการปรับปรุง
การบริหารขององค์กรที่
มุ่งเน้นคุณภาพเชิงรุก
(Total Quality
Management : TQM)

แผนงาน/โครงการ

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีสว่ นร่วม
และธรรมาภิบาล
(ประสิทธิภาพ)

5.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(บุคลากรภายใน กรรมการ
ผู้มารับบริการ) ในด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)
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กลยุทธ์

5.3.1.5 จานวนองค์ความรู้ที่
นามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
จริงของหน่วยงานอย่างเห็น
ผลเป็นรูปธรรม

5.3.1.4 ร้อยละความสาเร็จใน 5.3.1.4.1 การเป็นมหาวิทยาลัยใน
การเตรียมความพร้อมในการ
กากับของรัฐ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ

ตัวชี้วดั 5 ปี
1) เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

แนวทางดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

1) โครงการส่งเสริมการ
นาองค์ความรู้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางานของหน่วยงาน

ศูนย์จัดการความรู้
KM

1) โครงการเตรียมความ กบ.+สอ.
พร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ

แผนงาน/โครงการ

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

5.3 การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีสว่ นร่วม
และธรรมาภิบาล
(ประสิทธิภาพ)

เป้าประสงค์

5.3.2 จานวนรางวัล
ด้านการบริหารจัดการ
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)

1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพือ่ การศึกษา
(Target Market) และการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทุกด้าน (กาลังคน งบประมาณ
พันธกิจ และทรัพยากรที่จาเป็น) ในอนาคต
2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับมากขึ้น
3) จัดทาฐานข้อมูลการเปรียบเทียบคู่แข่งของ
มหาวิทยาลัยทั้งระดับประเทศและอาเซียนแบบ
Real Time

5.3.2.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง
ตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล
5.3.2.2.2 มีระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุด
5.3.2.2.3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
ระบบการตลาดเพื่อการ
แข่งขันทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ

5.3.2.2 ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางดาเนินงาน

5.3.2.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ 1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาทภารกิจของ
คล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพสูง
หน่วยงานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน
ตามหลัก การมีส่ว นร่ว มและ 2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ธรรมาภิบาล
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว ลด
ขั้นตอน เพื่อนาไปสู่ One Stop Service

กลยุทธ์

5.3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนของสานัก
งบประมาณ

ตัวชี้วดั 5 ปี

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

1) โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างคณะ/
หน่วยงาน

สานักประกันคุณภาพ
และสอ

1) โครงการจัดทา
กนผ
แผนการดาเนินงานและ
งบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (3 ปี)
- แผนการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินแบบธรร
มาภิบาล

แผนงาน/โครงการ

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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5.5.1 จานวนงบประมาณ
5.5.1.1 ร้อยละรายได้อ่นื ที่
มีความพร้อมเพื่อการพัฒนา นอกเหนือจากงบประมาณ
และบริหารกิจการ
ภาครัฐ
มหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (รวมรายได้อื่นที่
นอกเหนือจากงบประมาณ
ภาครัฐ)

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้
และทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
(ประสิทธิผล)

5.4.1.1 จานวนโครงการบูรณา
การด้าน Digital Economy

5.4.1 สัดส่วนการได้รับ
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
ต่องบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ)

ตัวชี้วดั 5 ปี

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้นา
ด้าน Digital Economy
ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(คุณภาพ)

ตัวชี้วดั ด้านการบริหาร
(15 ปี)
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เป้าประสงค์

5.5.1.1.1 สร้างระบบการหา
รายได้อื่น
นอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจากภาครัฐ

5.4.1.1.1 สนับสนุนงานตาม
พันธกิจที่สอดคล้อง
กับนโยบาย Digital
Economy ของ
รัฐบาล

กลยุทธ์

1) จัดตั้งสานักงานเพื่อบริหารจัดการด้านเงิน
บริจาค
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและ
มหาวิทยาลัยเพือ่ การมีส่วนร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง
3) สร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย
4) การพัฒนารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1) สนับสนุนการบูรณาการ
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้
นาไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย Digital
Economy

แนวทางดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยงาน

1) โครงการจัดตั้ง
สานักงานบริหาร
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
-แผนการจัดการงาน
บริหารจัดการพื้นที่

กองคลัง

1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน Digital
Economy
สถาบันสหวิทยาการ
-แผนการเขียนคาขอ
สด.
งบประมาณ DE
2) แผนงานการจัด
กิจกรรม /นิทรรศการ
งานแสดงผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก
- แผนกิจกรรม/
นิทรรศการ DE

แผนงาน/โครงการ

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

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ส่
ว
นที
่
4
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ส่วนที่ 4

การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
4.1 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้
การด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี
สู่การด�ำเนินการปฏิบัติราชการให้เกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการตามแนวทางของระบบบริหารทีเ่ ป็นไปตามขัน้ ตอน โดยรองอธิการรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
19 เป้าประสงค์ 24 ดัชนีชี้วัด และในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12 จะมี 37 ดัชนีชี้วัด ความรับผิดชอบล�ำดับ
ไปจากรองอธิการถึงคณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก สถาบันที่รับผิดชอบแต่ละเป้าประสงค์เพื่อบริหารงาน โครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ให้บรรลุค่าเป้าหมายทุกดัชนีชี้วัด และพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชน และ
รัฐบาล ต่อไป
ดังนั้น การน�ำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ (Plan) จึงเป็นระบบบริหารที่เป็นสากล พัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการปฏิบัติ
ตามแผนทีม่ กี ารก�ำหนดเป้าหมายขัน้ ต�ำ่ ไว้แล้ว ทัง้ ในด้านเป้าหมาย งบประมาณ การติดตาม การประเมินผลและการรายงานผล
ในแต่ละส่วนครอบคลุมระบบงานทัง้ หมด (Do) ประกอบกับการติดตามตรวจสอบผลงานสามารถตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ได้ตามรอบเวลาของงานแต่ละประเภท (Check) สามารถประเมินผลงานหรือเปรียบเทียบผล ตัดสินใจในการพัฒนา
ระบบการท�ำงานให้เป็นมาตรฐาน ตามหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของงานที่มีรอบเวลาแตกต่างกันไป (Continuous
Improvement) ให้เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ของสังคมได้มากขึน้ โดยทุกคนมีสว่ นร่วม ได้พฒ
ั นาผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อประเทศและส่วนรวมร่วมกัน
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เริ่ม
(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
สภาฯ พิจารณา

ไม่ผ่าน

ผ่าน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

ประเมินแผน ระยะ 1 ปี
ปฏิบัติราชการประจา ระยะ 5 ปี

ประเมินแผน ระยะ 5 ปี
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการประจาปี

ทบทวนผลการปฏิบัติราชการและปรับปรุงแผนฯ ระยะ 5 ปี
เสนอแผน
สภาฯอนุมัติ
แผน

แก้ไขตามแนะนา

นาไปปฏิบัติตามระยะเวลาครบ 5 ปี
ประเมินแผนฯ ระยะ 5 ปี
ภาพที่ 4-1 กลไกโดยรวมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
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ทยาลั
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันแผนพั
ดาลใจพัฒฒนามหาวิ
นาทักษะการคิ
ด ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ประมาณการทรัพยากรในการด
าเนินงานนงาน
4.24.2ประมาณการทรั
พยากรในการด�ำเนิ

4.2.1 กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 12
4.2.1 กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยรู ป แบบการเสนอขอจั ด สรรงบประมาณภาครั ฐ ยั ง เป็ น ไปในรู ป แบบตามที่ ส านั ก งบประมาณ
โดยรู
ดสรรงบประมาณภาครั
ฐยังเป็นนของมหาวิ
ไปในรูปแบบตามที
่ส�ำนักงบประมาณ
ด�ำเนินการ
ให้ดาเนิปนแบบการเสนอขอจั
การทั้งหมด อย่างไรก็
ตามการบริหารด้านการเงิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ชั้นนาได้พัฒให้นาระบบ
ทั้งหมด
างไรก็ตามการบริ
หารด้
านการเงิ
ของมหาวิ
ทยาลัยเครื
เทคโนโลยี
ชั้นน�ำได้พScorecard
ัฒนาระบบการจั
ดการตามหลั
การจัอย่ดการตามหลั
กการบริ
หารคุ
ณภาพนTQM
และการใช้
่องมือ Balance
หรือ BSC
มาปรับใช้กการ
บริหและเกิ
ารคุณภาพ
TQM อและการใช้
ครื่องมื้นอ โดยเฉพาะในมิ
Balance Scorecard
หรือหารจั
BSCดการด้
มาปรัาบนการเงิ
ใช้และเกิ
ดประโยชน์อย่หรืางเป็
ดประโยชน์
ย่างเป็นรูปเธรรมนั
ติด้านการบริ
น (Financed)
อ น
รู ป ธรรมนั
้ น โดยเฉพาะในมิ
้ า นการบริ
ด การด้
า นการเงิ นหารจั
(Financed)
อ ระบบงบประมาณอย่
ระบบงบประมาณอย่
างมีปติ ดระสิ
ทธิภาพจึหงารจั
มีการจั
ดระบบการบริ
ดการรายรับหรืและรายจ่
าย ที่ชัดเจนมากา งมี
ประสิยิท่ ง ธิขึภ้ นาพจึ
ดระบบการบริ
หารจัดการรายรั
และรายจ่และการบริ
าย ที่ชัดเจนมากยิ
่งขึ้น าเพื
่อให้การบริทหยาลั
ารงบประมาณ
เพื่ องมีให้การจั
ก ารบริ
ห ารงบประมาณ
การสร้ บา งรายได้
ห ารรายจ่
ยของมหาวิ
ย ให้ มี
การสร้ประสิ
างรายได้
และการบริ
ยของมหาวิทยาลัยให้มหปี ารภายใน
ระสิทธิภาพมากขึ
ทธิภาพมากขึ
้น จึหงารรายจ่
มีการกาาหนดแนวทางการบริ
ดังนี้ น้ จึงมีการก�ำหนดแนวทางการบริหารภายใน
ดังนี้ ลักษณะประมาณการรายรับตามกรอบสานักงบประมาณ
ลักษณะประมาณการรายรั
บตามกรอบส�
ำนักงบประมาณ  บตามกรอบสานักงบประมาณ
ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงลั
กษณะประมาณการรายรั
ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงลักษณะประมาณการรายรับตามกรอบส�ำนักงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ

รวม
ร้อยละของ
งบประมาณ
งบประมาณ
ทั้งหมด

2560
2561
2562
2563
2564
975.16
917.53
877.101
920.97
967.01
งบประมาณแผ่นดิน
4,657.78
73.32
250.61
238.12
208.42
218.84
229.78
งบบุคลากรภาครัฐ
1,145.77
18.04
165.98
165
143.14
150.30
157.81
งบดาเนินงาน
781.97
12.31
163.21
138
182.62
191.75
201.34
งบลงทุน
877.26
13.81
322.03
328.26
267.41
280.78
294.82
งบเงินอุดหนุน
1,493.30
23.51
73.33
48
75.52
79.30
83.26
งบรายจ่ายอื่น
359.48
5.66
341.09
314.33
330.05
346.55
363.88
งบประมาณเงินรายได้
1,695.14
26.68
53.49
51.05
53.6
56.28
59.09
งบบุคลากร
273.02
4.30
108.91
91.34
95.91
100.71
105.74
งบดาเนินงาน
502.61
7.91
12.45
10.83
11.37
11.94
12.54
งบลงทุน
58.67
0.92
33.42
40.86
42.90
45.05
47.30
งบเงินอุดหนุน
209.52
3.30
78.04
73.16
76.82
80.66
84.69
งบรายจ่ายอื่น
393.34
6.19
13.94
12.5
13.13
13.79
14.48
งบกลางคณะ
67.89
1.07
27.08
22.22
23.33
24.50
25.72
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ
122.77
1.93
13.76
12.37
12.99
13.64
14.32
งบไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ
67.32
1.06
1,316.25
1,231.86 1,2.07.16 1,267.52
1,330.89
รวมงบประมาณทั้งหมด
6,352.92
100.00
เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. การคานวณโดยการประมาณการในงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 – 2564 โดยการใช้ตัวเลขปีที่มีข้อมูลเป็นฐานประมาณการเพิ่ม 5 %
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

  

การประมาณการรายรับบมีมีอองค์
งค์ปประกอบโดยจั
ระกอบโดยจัดดกลุ
หนดแผนงานดังงตาราง
การประมาณการรายรั
กลุ่ม่มเพื
เพื่อ่อก�กำาหนดแผนงานดั
ตาราง
ประมาณการรายรั
4.2.1.14.2.1.1
ประมาณการรายรั
บ บ
1) รายได้
อื่น จหมายถึ
ง รายได้
1) รายได้อื่น หมายถึ
ง รายได้
ากการบริ
หารสิจนากการบริ
ทรัพย์ฯ หารสินทรัพย์ฯ
2) บริ
่อให้เกิดงรายได้
หมายถึ
ง กิจกรรม โครงการการบริ
การสังคม
2) บริการวิชาการที
่ก่อกให้ารวิ
เกิชดาการที
รายได้่กหมายถึ
กิจกรรม
โครงการการบริ
การสังคม
วิจัยแหล่หมายถึ
งทุนภายนอก
ง แหล่งทุนวิจัยและต่
จากภาคเอกชน
และต่
างประเทศ (ไม่
ใช่งบ
3) วิจัยแหล่งทุน3)ภายนอก
ง แหล่งทุหมายถึ
นวิจัย จากภาคเอกชน
างประเทศ (ไม่
ใช่งบประมาณที
่จัดสรร
ประมาณที่จัดสรร จากภาษีของรัฐบาล)
จากภาษีของรัฐบาล)
4) ค่าเล่าเรียน หมายถึ
ยนในการศึ
กษาในหลั
กสูตรทีก่ สกอ.
รับรอง
ค่าบารุรังบการศึ
4) ค่าเล่ง าค่เรีาลงทะเบี
ยน หมายถึ
ง ค่าลงทะเบี
ยนในการศึ
ษาในหลั
กสูตเช่
รทีน่ สกอ.
รอง กเช่ษาน ค่ค่าาบ�ำรุง
รักษาสภาพของนัการศึ
กศึกกษา
าใช้จ่ายที่นักศึกศึษาจ่
ษา หรื
ค่าอรักค่ษาสภาพของนั
กษาายให้
หรือมหาวิ
ค่าใช้ทจยาลั
่ายทีย่นักศึกษาจ่ายให้มหาวิทยาลัย
5) งบลงทุนจากรั5)ฐ งบลงทุ
หมายถึนงจากรั
งบประมาณประเภทงบลงทุ
นที่ได้รับจัดสรรจากรั
้น ได้แก่ น้
ฐ หมายถึง งบประมาณประเภทงบลงทุ
นทีไ่ ด้รบั จัฐดบาลในปี
สรรจากรังฐบประมาณนั
บาลในปีงบประมาณนั
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ
อสร้
่ได้รรับวมงบบู
จากกระทรวงอื
หนึ่ง)
ได้แก่่งก่ครุ
ภัณางฑ์(ไม่
ที่ดรินวมงบบู
และสิ่งรก่ณาการที
อสร้าง (ไม่
รณาการที่น่ไอีด้กรับขั้นจากกระทรวงอื
่นอีกขั้นหนึ่ง)
6) งบดาเนินการจากรั
นงบกลางฐรวมเงิ
หมายถึ
ง งบดาเนิหมายถึ
นงาน งงบรายจ่
่น และงบกลางจากภาครั
ฐ (ถ้ามี)
6) งบด�ฐำรวมเงิ
เนินการจากรั
นงบกลาง
งบด�ำเนิานยอืงาน
งบรายจ่ายอื่น และงบกลางจาก
(รวมงบบูรณาการที
อหน่วยงานรั
ฐอื่น)
ภาครั่ได้ฐรับ(ถ้จากกระทรวง
ามี) (รวมงบบูรหรื
ณาการที
่ได้รับจากกระทรวง
หรือหน่วยงานรัฐอื่น)
7) รายรับรวมไม่7)รวมงบลงทุ
น
จากรั
ฐ
รายรับรวมไม่รวมงบลงทุนจากรัฐ
4.2.1.1
ประมาณการรายรั
4.2.1.1 ประมาณการรายรับ บ
ตารางที่ 4-2 ตารางแสดงประมาณการรายรับ
ตารางที่ 4-2 ตารางแสดงประมาณการรายรับ
ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

รวม
งบประมาณ
ทั้งหมด
208.54

หน่วย : ล้านบาท

1) รายได้อื่น (เช่น จากการบริหาร
40.57
41.16
42.05
42.38
42.38
สินทรัพย์ฯ)
2) บริการวิชาการทีก่ ่อให้เกิดรายได้
123.06 15.00
16.00
18.00
2.00
174.06
(บริการสังคม)
3) วิจัยแหล่งทุนภายนอก
17.35
7.87
8.00
10.00
12.00
55.22
4) ค่าเล่าเรียน
348.36 353.41 361.03 363.83 363.83
1790.46
5) งบลงทุนจากรัฐ
163.21
138
182.62 191.75 201.34
876.92
6) งบดาเนินการจากรัฐรวมเงินงบกลาง 165.98
165
143.14 150.30 157.81
782.23
7) รายรับรวม (ไม่รวมงบลงทุนจากรัฐ) 695.32 544.79 541.92 571.81
585
2938.84
8) รายรับรวมงบลงทุนจากรัฐ
858.53 682.79 724.54 763.56 786.34
3815.76
เอกสารอ้างอิง
1. งบทดลองตามแหล่งเงิน (ภาพรวม) เอกสารกองคลัง
2. ประมาณการงบประมาณด้านการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และปี พ.ศ.2561
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ร้อยละของ
งบประมาณ
5.46
4.56
1.44
46.92
22.98
20.49
77.01
100

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็ฒนทีนามหาวิ
่พึ่งของสัทงยาลั
คม” ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพั

4.2.1.2 ประมาณการด้านรายจ่ายและรายรับรวม
ตารางที่ 4-3 ตารางแสดงประมาณการด้านรายจ่ายและรายรับรวม
ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ

รวม
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละของ
งบประมาณ

2560

2561

2562

2563

2564

1) งบพัฒนา

151.3

121.16

152.34

124.35

167.95

717.1

16.21

2) งบลงทุน

175.21

148.85

193.99

203.69

213.88

935.62

21.15

14

12.37

12.99

13.64

14.32

67.32

1.52

4) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

274.89

256.34

239.05

251.01

263.55

1284.8

29.04

5) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

303.61

289.17

262.02

275.12

288.87

1418.8

32.07

6) รายจ่ายรวม

919.01

827.89

860.39

867.81

948.57

4423.7

100

7) รายรับรวม

858.53

682.79

724.54

763.56

786.34

3815.76

100

3) ค่าสาธารณูปโภค

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. การคานวณโดยการประมาณการในงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 – 2564 โดยการใช้ตัวเลขปีที่มีข้อมูลเป็นฐานประมาณการเพิ่ม 5 %
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
4.2.1.3 ประมาณการ งบประมาณด้านการวิจัย
ตารางที่ 4-4 ตารางแสดงการประมาณการ งบประมาณด้านการวิจัย
ปีงบประมาณ
ประเภทงานวิจัย
1) งบประมาณจากรัฐ
- จานวนโครงการ
- งบประมาณ
2) งบประมาณเงินรายได้
- จานวนโครงการ
- งบประมาณ
3) งบประมาณจากภาคเอกชน
(รวมต่างประเทศ)
- จานวนโครงการ
- งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด

หน่วย

หน่วย : ล้านบาท
รวม
ร้อยละ
งบประมาณ
ของ
ทั้งหมด
งบประมาณ
(บาท)

2560

2561

2562

2563

2564

โครงการ
บาท

117
49.40

101
37.60

90
35.00

100
40.00

120
50.00

528
212

52.8
75.06

โครงการ
บาท

85
3.36

82
2.56

88
2.80

90
3.00

95
3.50

440
15.22

43.82
5.39

โครงการ
บาท

9
17.35

4
7.87

5
8.00

8
10.00

10
12.00

36
55.22

3.56
19.55

บาท

70.11

48.03

45.80

53

65.50

282.44

100

เอกสารอ้างอิง
1. ประมาณการงบประมาณด้านการวิจยั สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็
นที่พึ่งของสั
งคม”
แผนพัฒ
นามหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

4.2.1.4 ประมาณการ งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
ตารางที่ 4-5 ตารางแสดงการประมาณการ งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ
ประเภทงานบริการวิชาการ

หน่วย

รวมงบ
ประมาณทั้งหมด

2560

2561

2562

2563

2564

โครงการ

N/A

N/A

16.00

20.00

23.00

59.00

บาท

N/A

N/A

5.82

6.50

7.50

19.82

โครงการ

N/A

N/A

16.00

20.00

23.00

59.00

บาท

N/A

N/A

5.82

6.50

7.50

19.82

ครั้ง

N/A

N/A

16.00

20.00

24.00

60.00

49.00

35.00

32/16

40/20

16/24

172/60

12.68

5.87

11.63

13.00

15.00

58.18

งาน

N/A

N/A

6.00

8.00

7.00

21.00

บาท

N/A

N/A

8.00

9.00

1.00

18.00

โครงการ

N/A

N/A

6.00

6.00

8.00

20.00

บาท
โครงการ
งาน/
โครงการ
บาท

N/A
N/A

N/A
N/A

8.00
6.00

9.00
6.00

1.00
7.00

18.00
19.00

35.00

15.00

6/12

8/12

7/15

21/89

123.05

15.00

16.00

18.00

2.00

174.05

1) การบริการวิชาการที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้
- การจัดฝึกอบรม

- การให้คาปรึกษา
ทางวิชาการและเทคโนโลยี
- การเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการ
รวม
2) การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ (บริการสังคม)
- บริการด้านการทดสอบ
- การฝึกอบรมทางวิชาชีพ
ด้วยหลักสูตรระยะสั้น
- การพัฒนาอาชีพ
รวม

โครงการ/
ครั้ง
บาท

เอกสารอ้างอิง
1. ประมาณการงบประมาณด้านการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สรุปรายงานการเงินและผลการดาเนินโครงการบริการสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

133

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
4.2.1.5 ประมาณการ งบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตารางที่ 4-6 ตารางแสดงการการประมาณการ งบประมาณด้านการท านุ บ ารุ งศิ ลปวัฒนธรรม และรั กษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย

หน่วย

1)จานวนโครงการทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
3) งบประมาณ

ปีงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
รวม
งบประมาณ
ทั้งหมด

2560

2561

2562

2563

2564

โครงการ

52.00

41.00

43.05

45.20

47.46

228.71

คน และ/หรือ
หน่วยงาน

4,449

5,784

6073.2

6376.86

6695.70

29,378.76

บาท

7.24

6.31

6.63

6.96

7.30

34.44

เอกสารอ้างอิง
1. ประมาณการงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมยางยั่งยืนกองศิลปวัฒนธรรม
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. การคานวณโดยการประมาณการในงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 – 2564 โดยการใช้ตัวเลขปีที่มีข้อมูลเป็นฐานประมาณการเพิ่ม 5%

134

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ละเป็นามหาวิ
นที่พึ่งของสั
งคม”
แผนพัแฒ
ทยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

4.3.1.6 งบประมาณด้าน Digital University
ตารางที่ 4-7 ตารางแสดงงบประมาณด้าน Digital University
ด้านยุทธศาสตร์
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
(Digital Academic)
การจัดการศึกษาสมัยใหม่
(Digital Content)
การบริหารจัดการงานวิจัย
และวิชาการ
(Digital Research)
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
(Digital Museum)
การประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่
(Digital Analytics)
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
เพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย
เป็น
Digital University
(Digital Infrastructure)

รวมงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

60

61

งบประมาณ
62

63

64

982,700

18,176,760

10,145,750

9,851,020

9,921,020

49,077,250

23,345,000

3,482,250

8,854,320

11,198,440

6,298,128

53,178,138

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

85,000

85,000

85,000

85,000

340,000

25,939,500

25,495,500

80,462,000

33,065,500

33,065,500

198,028,000

50,267,200

47,239,510

99,547,070

54,199,960

49,369,648

300,623,388

รวมงบประมาณ

เอกสารอ้างอิง
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน รายละเอียด
โครงการตามยุทธศาสตร์ภาคผนวก ก.
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4.2.3 งบประมาณด้านการก่อสร้าง
ตารางที่ 4-8 ตารางแสดงงบประมาณด้านการก่อสร้าง
รายการสิ่งก่อสร้าง
1

2
3
4
5
6

ปรับปรุงห้องบรรยายเรียนรวม คณะศิลปศาสตร์
ปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์
ปรับปรุงห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์
ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์
อาคารเอนกประสงค์ (ผูกพันเดิม)
สานักงานอธิการบดี

7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ สานักงานอธิการบดี
ปรับปรุงรางน้าฝนรอบห้องประชุม D – HALL
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ าร การเรียนสอน
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ปรับปรุงอาคาร 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์
ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ด้านสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ
ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ปรับปรุงอาคาริวิทยบริการ ชั้น 1,3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 4 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
ปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารวิทยบริการ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ปรับปรุงชั้น 6 และหลังคาอาคาร 90 ปี
คณะบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรดา เขตดุสติ
กรุงเทพฯ
ปรับปรุงห้องสานักงานโครงการปริญญาตรี ภาค
พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
ปรับปรุงโรงอาหาร ชั้น 1 อาคาร 90 ปี
คณะบริหารธุรกิจ
ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร 2
คณะบริหารธุรกิจ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิการโรงแรมและท่องเที่ยว
แขวงจิตรดา เขตดุสติ กรุงเทพฯ
คณะศิลปศาสตร์

21
22

ปีงบประมาณ พ.ศ.
61
62
63

หน่วย : ล้านบาท
รวมงบประมาณ
ทั้งหมด
194.98 บาท
(งบประมาณผูกพัน
ถึงปี 62)
เงินนอกงบประมาณ
10,000,000 บาท
12,00,000 บาท
6,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
201,390,500 เงิน
นอกงบประมาณ
12,474,500
600,000,000 บาท

พื้นที่อาคาร
(ตารางเมตร)

60

-

26.93

58.65

62.21

-

-

-

-

4.00
4.00

12.00
6.00
-

-

-

-

7.48

-

-

-

-

-

-

120

240

240

-

-

1.00

-

-

-

-

1.00

-

0.50

-

-

-

-

0.50

-

1.40

-

-

-

-

1.40

-

1.80

-

-

-

-

1.80

-

23.00

-

-

-

-

23.00

-

-

5.5

-

-

-

5.50

855.00

1.29

-

0.44

-

-

-

-

0.44

-

-

0.088

-

-

-

0.088

-

-

-

0.07

-

-

0.07

-

-

-

-

0.053

-

0.053

770.00

35.00

-

-

-

--

35

-

1.00

-

-

-

-

1.00

-

-

20.00

-

-

-

20.00

-

-

-

400

-

-

400
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รายการสิ่งก่อสร้าง
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ห้องปฏิบัติการชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ปรับปรุงชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องฝึกปฏิบตั ิการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และหน่วยการวิเคราะห์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ชั้นสูง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบบาบัดน้าทิ้งและจากัดของเสีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 26 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงยกระดับถนนภายในคณะฯ พร้อม
ทางเดินเท้าและอุปกรณ์ประกอบถนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงอาคารภายในอาคารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงรั่วด้านข้างรอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่โล่งว่างด้านริม
คลองบางเขนใหม่ให้มีความสะอาดสว่างและ
ปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่โล่งว่างด้านบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ให้มีความสะอาด สว่าง
และปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงพื้นทีอ่ าคารเครื่องจักรกลอัตโนมัติ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงอาคารเรียน 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น
ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 2 และ
อาคาร 3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น
ทาสีห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ต่อเติมห้อง Lab ปฏิบัตกิ ารอาคาร 4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

60
-

ปีงบประมาณ พ.ศ.
61
62
63
10.00
-

64
-

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด
10.00

-

-

10.00
5.00

-

-

-

10.00
5.00

-

-

-

0.60

-

-

0.60

-

-

-

10.00

-

-

10.00

-

-

-

-

12.15

-

12.15

-

-

-

-

6.00

-

6.00

-

250.00

500.00

500.0

-

-

1,250.00

-

-

-

19.27

-

-

19.27

-

3.50

-

-

-

-

3.50

-

4.00

-

-

-

-

4.00

-

-

4.00

-

-

-

4.00

-

-

-

4.95

-

-

-

-

-

-

6.15

-

6.15

-

-

-

-

4.00

-

4.00

-

10.00

-

-

-

-

10.00

-

15.00

-

-

-

-

15.00

-

-

1.70

-

-

-

1.70

-

-

-

5.00

-

-

5.00

730.00

0.146

-

-

-

-

0.146

40.00

-

0.12

-

-

-

0.12

พื้นที่อาคาร
(ตารางเมตร)
-
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ราชมงคลพระนครฉบับที่ 12
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การติดตามประเมินผล
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการถ่ายทอดแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
โดยหน่วยงานได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี เพื่อให้ประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการบริหารราชการตามยุทธศาสตร์ที่ทุกคน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพการท�ำงานภายใน
ด้านการบริการ (การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม) และด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) ประกอบด้วย 4 มิติ
(Learning and Growth Perspective , Internal Process Perspective , Customer Perspective , Financial
Perspective) โดยมีผู้รับผิดชอบ ตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด

5.1 การติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์บรรลุผลได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ หน่วยงาน ผูด้ ำ� เนินการ
และผู้บริหาร สามารถน�ำผลการด�ำเนินงาน มาประกอบการพิจารณา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด�ำเนินงาน และวางแผน
การด�ำเนินงานในอนาคต เพื่อให้บรรลุผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12
ทั้งนี้ กระบวนการติดตามมีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบงานการวางแผนและ
การวางแผนงบประมาณ (BPM) ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
และมีแบบฟอร์มรายงานผลการด�ำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการติดตามการด�ำเนินงาน โดยมีขั้นตอน
การติดตามและประเมินผล การด�ำเนินงาน ดังภาพที่ 5-1 เริ่มจากหน่วยงานบันทึกผลการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด และบันทึกผลการด�ำเนินงานในระบบ BPM จากนั้นรวบรวม วิเคราะห์ผล ตรวจสอบผลข้อมูล
เมื่อฝ่ายติดตามและประเมินผล พบข้อมูลตามแบบรายงานแล้วไม่สมบูรณ์ หน่วยงานด�ำเนินการแก้ไขและรายงานผล
ให้ถูกต้อง รวมทั้งบันทึกผลในระบบ BPM ให้เป็นปัจจุบัน จากนั้น กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบข้อมูล
ให้สอดคล้องกับแผนงานและรายงานผลตามกรอบ Balance scorecard เพือ่ เสนอในทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารระดับสูง ทีป่ ระชุม
คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน ส�ำนักให้ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา หากสภามหาวิทยาลัยมีมติอย่างไร
แล้ว มหาวิทยาลัยน�ำไปด�ำเนินการต่อไป
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12แผนยุ
(พ.ศ.
2560-2564)

การติดตามและประเมิน ผล
ม ร ระน ร

แ

รมรา าน านะผลการดาเนิน าน ล น
ร และ ิ ก รา
P-03-01 / P-03-01-01 / P-03-01-02 / P-03-02

กรา แ ด แผนและผล
การ า ประมา
P-03-03

ป ิ ติ านตามแผน
เตร มเ ก าร
ป ิ ติ านตามแผน
น กผลการดาเนิน าน ก ร การ กิ กรรม

ผลการป ิ ติ าน
ผลการป ิ ติ านตาม
แ
รมรา าน

มลการเ น ม ม ร ป า
การรา านผล กรา ม ม ร น าน
การ น ก มล นแ
รม กา นด ม ม ร
น าน
การ น ก มล นระ BPM มเปนป น
น าน

แ
รมรา านการ ริ าร
ร การ กิ กรรม รา า น
P-03-04

น ก มลแผน ผล
การดาเนิน าน นระ BPM

ผลการ า ประมา
กรา ประมา รา า และ ประมา เ ินรา ด
า ร ม กรา า ร การ และเ ินกนเ ล มป

NO

แ
รม ิเ ราะ ป า
ระ ป า ิเ ราะ าเ ต ป า และแน า แก
P-03-05

เ น ป า เกิด ากการดาเนิน าน
ปร แผน ม รรลเปา มา

น าน รป าเ ตและแน า แก
ล น ร การ มผลการ า มเปน ป
ตามแผนเ ิก า ต

ตร
YES
ด ารา านผลการดาเนิน าน

เ น ผลการดาเนิน าน
ประ มผ ริ ารระด
ประ ม ดผ าน การ า น านก

เ น ผลการดาเนิน านต

าม า ิ าล

ดาเนินการตามมติ าม า ิ าล

ภาพที
ผลการด�าเนิ
ำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
า ่ 5-1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด
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ย มีกลไกในการก
ากับ ติดำตามการด
งานให้เป็นไปตามแผนปฏิ
บัติรบ้ าชการฯ
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยมีทกยาลั
ลไกในการก�
ำกับติดตามการด�
เนินงานให้าเนิ
เป็นนไปตามแผนปฏิ
บตั ริ าชการฯ โดยผู
ริหารมหาวิทยาลัย
้บริหารมหาวิ
ทยาลั
ยที่รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์
ตามระยะเวลาการรายงาน
การประเมินผลนผู้รวบรวม
ที่รับผิดโดยผู
ชอบตามยุ
ทธศาสตร์
ตามระยะเวลาการรายงาน
การประเมิ
นผล ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนเป็
ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนเป็
นผู้ รวบรวม จัดำทเป็ารายงานให้
สอดคล้อหน่
องกัวยงานที
บความต้
งการและความ
จัดท�ำรายงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและความจ�
นในการรายงานต่
เ่ กีย่ อวข้
อง โดยผ่านการเห็นชอบ
อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด
จากผู้บริจหาเป็
ารสูนงในการรายงานต่
สุด

108

“มหาวิทยาลัยผู(ร่้สาร้ง)างแรงบั
ฒนาทั
กษะการคิ
ด
แผนยุนทดาลใจพั
ธศาสตร์
การพั
ฒนามหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ด ท ารายงานผลการด
งานด้
า นต่ า งๆ
ว ย รายงานการประเมิ
การจัดท�การจั
ำรายงานผลการด�
ำเนินงานด้าาเนิ
นต่นางๆ
ประกอบด้
วย ประกอบด้
รายงานการประเมิ
นผล ด้านการปฏิบนัติตผลามนโยบาย
านการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
นผลด้
บัติงาน (ระดับบุรายงานการประเมิ
ค คล ระดับ นผล
และแผนด้รายงานการประเมิ
นผลด้านการปฏิบตั งิ รายงานการประเมิ
าน (ระดับบุคคล ระดั
บหน่าวนการปฏิ
ยงาน และงบประมาณ)
หน่บวยงาน
บัติภารกิการประเมิ
จ (การวิจนัยผลการสอนประจ�
การบริการ ำภาค
ด้านการปฏิ
ัติภารกิและงบประมาณ)
จ (การวิจัย การบริรายงานการประเมิ
การวิชาการ การท�นำผลด้
นุบ�ำรุางนการปฏิ
ศิลปวัฒนธรรม
วิชนาการ
านุ บ ารุ
งศิ ลยปวัและหน่
ฒ นธรรม
การประเมินนผลการสอนประจ
าภาคสมศ.)
การประเมิ
น ตนเอง
การประเมิ
ตนเองการท
ของมหาวิ
ทยาลั
วยงานการประเมิ
คุณภาพการศึกษาโดย
ดังตารางที
่ 5-1
ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.) ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 รายงานการติดตามและประเมินผล
ตารา 5-1 รายงานการติดตามและประเมินผล
ลกษ ะการติดตาม
และประเมินผล
1. การปฏิบัติตาม
1.1 การติดตามผลการ
นโยบายและแผน
ป ฏิ บั ติ งาน ต าม
แผนประจาปี
รายไตรมาส
ประเมิน

1.2 การติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราย
ครึ่งปีและราย
ปีงบประมาณ
1.3 สรุปผลการ
ดาเนินการ
ประจาปี
2. การปฏิบัติงาน
2.1 ระดับบุคคล

2.1.1 การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
2.1.2 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

ผลการประเมิน

ผดาเนินการ ลก

รายงานผลการดาเนินงาน กองนโยบายและแผน
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ
รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
การติดตาม ตรวจสอบ
กองนโยบายและแผน
และประเมินผลการ
ดาเนินงานมหาวิทยาลัย
ราย 6 เดือน และ
ประจาปีงบประมาณ
รายงานผลการดาเนินงาน กองนโยบายและแผน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
(รอบ 6 เดือน/
รอบ 12เดือน)
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน
ของอธิการบดีในรอบ
6 เดือน และ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล
รายบุคคล
(รอบการประเมิน)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทธศาสตร์
ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบัแผนยุ
บที่ 12
(พ.ศ. ก2560-2564)
ตารา 5-1 รายงานการติดตามและประเมินผล (ต่อ)
ประเมิน
2.2 ระดับ
หน่วยงาน

3. การปฏิบัติ
ภารกิจ

144
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ลกษ ะการติดตามและ
ประเมินผล
2.2.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้เป็นไป
ตามนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับ
2.2.2 การวิเคราะห์
ความเสี่ ยง
2.3.2 การสอบบัญชี

ผลการประเมิน
รายงานผลการตรวจสอบ
ของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

รายงานการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน
รายงานตรวจสอบงบ
การเงินของสานัก
ตรวจสอบภายใน
รายงานตรวจสอบงบ
การเงินของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
และใช้จ่ายงบประมาณ (ราย
เดือน/รายไตรมาส/รายปี)
3.1 การประเมินผลการ
รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของการวิจัย การ
บริการวิชาการ และ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 การประเมินผล
รายงานผลการประเมินผล
การสอนประจาภาค การสอนประจาภาค
การศึกษา
การศึกษา
3.3 การประเมินตนเองของ รายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัย/คณะ/ (SAR) ของหน่วยงานและ
ศูนย์/สถาบัน/กอง
รายงานการประกันคุณภาพ
และหน่วยงานอื่นๆ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย
3.4 การประเมินคุณภาพ รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดย สมศ. ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ของ สมศ.

ผดาเนินการ ลก
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

กองนโยบายและแผน
หน่วยงานต่างๆ
สานักตรวจสอบ
ภายใน
กองคลัง
สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
กองนโยบายและแผน
ส่งสานักงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองศิลปวัฒนธรรม

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

5.2 ดัชนีชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยและค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยได้รว่ มประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารกับหน่วยงาน ผูบ้ ริหารทุกระดับเพือ่ จัดท�ำดัชนีชวี้ ดั หลักของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับพิจารณาผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาในช่วงปีการศึกษา 2555 - 2560 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการด�ำเนินงาน
สรุปเป็นดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ดังตารางที่ 5.2
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ภาคผนวก
ก
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Digital University

147
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1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์
นักศึกษาและผู้มารับบริการ) ใน
การได้รับการสนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นมาตรฐานและ
ทันสมัย
1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง (จากใน
ประเทศและสากล)
1.3.1.1 ผลการประเมินการ
บริหารหลักสูตรโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย

1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมใน
การเรียนรู้

1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

สวท.และ
คณะ

สวส. สวท.
และคณะ

กบ.และ
คณะ

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 5 ปี
หน่วยงานที่
(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
จัดทา
ระยะที
่
12)
ฉบับที่ 12)
1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอน สวท.และ
ด้วยสื่อการสอนดิจิทลั
คณะ
1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์
กบ.และ
ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
คณะ

หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัยมีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล
(คุณภาพ)

1.2 ระบบทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
(ประสิทธิภาพ)

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเป็นผูส้ ร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา
(การพัฒนาองค์กร)

เป้าประสงค์

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี
(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ
ระยะ15 ปี)
1.1.1 ร้อยละของอาจารย์
พัฒนาการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

คะแนน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

หน่วย
นับ

3.30

N/A

26.52

23.70

3.01

30

25

20

Baseline
ปี 60/ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง
ปี 61
3 ปี
N/A
40

3.05

40

25

22

50

ปี 62

3.10

50

30

24

60

ปี 63

ค่าเป้าหมาย

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบั
ระยะที
่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
บที่ 12

3.15

60

30

26

70

ปี 64

รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ

ผู้กากับตัวชี้วัด

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

หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี (ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี)

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 5 ปี
หน่วยงานที่
เป้าประสงค์
(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
จัดทา
ฉบั
บที่ ่12)
ระยะที
12 )
1.3 หลักสูตรและการ
1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษา 13.1.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สถาบัน
จัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี สุดท้ายทีส่ อบผ่านเกณฑ์การ
ภาษาและ
ทันสมัย
ความสามารถสูง (จากใน
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
สวท.
มีมาตรฐานระดับชาติและ ประเทศและสากล) (ต่อ)
ภาษาอังกฤษ
สากล (คุณภาพ) (ต่อ)
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่
สวท.และ
สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของ
สวส.
มหาวิทยาลัย
1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ 1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจ 1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจ สวท.และ
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอตั
ของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบ
กพศ.
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้าน ประกอบด้วย
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเป็นที่พึ่งของสังคม
1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ
และมาตรฐานเฉพาะของ
(ประสิทธิผล)
2) บัณฑิตปฏิบัตเิ ป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย
3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
4) บัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคม
1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทา
สวท.และ
และประกอบอาชีพอิสระภายใน
กพศ.
1 ปี
1.4.1.3 จานวนผลงานของ
สวท. กพศ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
และคณะ
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ)

N/A
N/A
(TQF =
88.20)

93.40
N/A

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ
จานวน
รางวัล

ร้อยละ

หน่วย
นับ

20

80

70

80

Baseline
ปี 60/ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง
ปี 61
3 ปี
N/A
20

20

80

75

80

20

ปี 62

25

80

80

80

25

ปี 63

ค่าเป้าหมาย

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบั
ระยะที
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)
บที่ ่12

25

80

80

80

25

ปี 64

รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
(ต่อ)

ผู้กากับตัวชี้วัด

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

149

150

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุน
การวิจัย
2.3.1.1 จานวนของการวิจัยที่
นาไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนหรือการบริการวิชาการใน
ระยะ 1 ปี

หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัด 2.3.1 จานวนผลงานวิจัยเพื่อ
การศึกษาทางเทคโนโลยี การจัดการศึกษาต่อจานวน
และการวิจัยเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
(คุณภาพ)

สวพ.สวท.
และคณะ

ร้อยละ

ร้อยละ

โครงการ

2.1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ สวพ.และ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากแหล่ ง
คณะ
ภ า ย นอก ทั้ ง ที่ เ ป็ นหั วห น้ า
โครงการ และเป็นผู้วิจัยร่วม
2.2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของ
สวพ.
การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสนับสนุนนการวิจัย

2..2 ระบบสนับสนุนการ
วิจัยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ)

ร้อยละ

หน่วยงาน
หน่วยนับ
ที่จัดทา
สวพ.และ
คณะ

2.1.1.1 ร้อยละของจานวน
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจา และ
นักวิจัย

2.1.1 จานวนผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อ
โครงการวิจัยบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

2.1 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
(การพัฒนาองค์กร)

เป้าประสงค์

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 5 ปี
(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ฉบั
บที่ ่ 12)
ระยะที
12 )

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหารระยะ
15 ปี
(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ
ระยะ15 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

N/A

N/A

N/A

Baseline
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง
3 ปี
N/A

10

50

16

15

ปี 61

15

60

17

20

ปี 62

20

70

20

25

ปี 63

ค่าเป้าหมาย

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)
ฉบับที่ ่ 12

25

80

21

30

ปี 64

รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ

ผู้กากับตัวชี้วัด

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

2.3.1.2 จานวนผลงานวิจัย
และพัฒนาที่สามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร

2.3.2 จานวนงบประมาณ 2.3.2.1 จานวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย (จานวน สนับสนุนการวิจัยและงาน
หน่วยงานภายนอก
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจา
สนับสนุนวิจัย จานวน
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ จานวน
เงินที่ได้รับเพื่อการวิจัยจาก
ภายนอก)

2.3.1 จานวนผลงานวิจัย
เพื่อการจัดการศึกษาต่อ
จานวนผลงานวิจัยเชิง
พาณิชย์

หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง

2.3 มีการวิจัยเพื่อ
การจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์
(คุณภาพ) (ต่อ)

เป้าประสงค์

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี
ระยะ 5 ปี
(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ (ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ฉบั
บที่ 12)
ระยะ 15 ปี)
ระยะที
่ 12 )
ผลงาน

หน่วย
นับ

สวพ.และคณะ บาท/คน
สายวิทย์
60,000/
สังคม
20,000

สวพ.
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ

หน่วยงานที่
จัดทา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

N/A

Baseline
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง
3 ปี
N/A

สาย
วิทย์
60,000
สังคม
20,000

4

ปี 61

สาย
วิทย์
60,000
สังคม
20,000

6

ปี 62

สายวิทย์
60,000
สังคม
20,000

9

ปี 63

ค่าเป้าหมาย

สาย
วิทย์
60,000
สังคม
20,000

11

ปี 64

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบั
ระยะที
่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)
บที่ 12

รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
(ต่อ)

ผู้กากับตัวชี้วัด

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

151

152

3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักวิจัย
และผูร้ ับบริการด้านการบริหาร
งานวิจัย) ต่อการบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ
3.3.1 จานวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลัย

3.2 ระบบบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การแข่งขัน
(ประสิทธิภาพ)
3.3.1.1 จานวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลัย

3.2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของ
การปฏิบัตติ ามแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการ

3.1.1.1 จานวนเครือข่ายด้าน
การบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม
3.1.1.2 ร้อยละของจานวน
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการที่มีการดาเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง

3.3 การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
(คุณภาพ)

3.1.1 จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
ที่มีผลงานสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์

3.1 มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและบูรณา
การการทางานร่วมกับ
องค์กรภายนอก (การ
พัฒนาองค์กร)

เป้าประสงค์

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี (ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี)

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 5 ปี
(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะที
12 )
ฉบั
บที่ ่ 12)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

ร้อยละ

หน่วยงาน

สวพ.และ
คณะ

ร้อยละ

สวพ.และ
คณะ

สวพ.

เครือข่าย

สวพ.และ
คณะ

หน่วยงาน
หน่วยนับ
ที่จัดทา

N/A

N/A

N/A

Baseline
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง
3 ปี
N/A

16

50

80

18

24

60

80

19

32

70

80

24

38

80

80

28

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

ค่าเป้าหมาย

บที่ 12
ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบั
ระยะที
่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)

รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
รองฯ ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ผู้กากับตัวชี้วัด

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

3.5.1 จานวนผลงานบริการ
วิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์
จริงในการพัฒนาอาชีพ
(ตอบสนองนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นที่พึ่ง
ของสังคม)

หน่วย
นับ

สวพ. คณะ โครงการ
สวส. สวท.
สวพ.
สถาบันภาษา
และ สด.
สวพ.และคณะ ล้านบาท

หน่วยงานที่
จัดทา

3.4.1.2 จานวนเงินรายได้จาก
บริการสังคม
3.5.1.1 จานวนโครงการบริการ สวพ.และคณะ โครงการ
วิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม

3.4.1 จานวนรายได้จากองค์ 3.4.1.1 จานวนโครงการ
ความรู้และการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม
(สังคม)

หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง

3.5 ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนให้เป็นที่
พึ่งทางเทคโนโลยีและ
การพัฒนาอาชีพ
(ประสิทธิผล)

3.4 พัฒนารายได้จาก
องค์ความรู้และการ
บริการวิชาการ
(ประสิทธิผล)

เป้าประสงค์

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี (ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 15 ปี)

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 5 ปี
(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะที
12 )
ฉบับที่ 12)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)

N/A

N/A

Baseline
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง
3 ปี
N/A

9

9.9

18

ปี 61

18

14.6

21

ปี 62

27

20.3

27

ปี 63

ค่าเป้าหมาย

บที่ ่12
ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบั
ระยะที
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)

27

25.7

29

ปี 64

รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
รองฯ ฝ่ายบริการ
วิชาการ
(ต่อ)

ผู้กากับตัวชี้วัด

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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4.1.1.1 จานวนโครงการบูรณาด้าน
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร
4.1.1.2 จานวนผลงานด้านการ
อนุรักษ์ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อ
เทคโนโลยี
4.2.1.1 ระดับความสาเร็จของ
โครงการ Green University

4.1.1 จานวนโครงการบูรณา
การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม (ตามยุทธศาสตร์
ชาติ)

4.2.1 จานวนงบประมาณ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 5 ปี
(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะที
่ 12 )
ฉบั
บที่ 12)

หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง

4.1 มีกลไกการ
อนุรักษ์และทานุ
บารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป
ของประเทศ
(คุณภาพ)
4.2 มหาวิทยาลัย
สร้างจิตสานึก
รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน
(ประสิทธิผล)

เป้าประสงค์

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี
(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ
ระยะ15 ปี)

ร้อยละ

ผลงาน

กศว.และ
คณะ

กองกลาง

โครงการ

หน่วย
นับ

กศว.และ
คณะ

หน่วยงานที่
จัดทา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

N/A

N/A

Baseline
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง
3 ปี
N/A

75

25

25

ปี 61

80

25

25

ปี
62

85

25

25

ปี 63

ค่าเป้าหมาย

90

25

25

ปี 64

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบั
ระยะที
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)
บที่ ่12

รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
รองฯ ฝ่ายกิจการฯ

ผู้กากับตัวชี้วัด

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

สวส.

5.2.1.1 ร้อยละความสาเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบูรณาการตาม
พันธกิจ
5.3.1 ระดับความพึงพอใจของ 5.3.1.1 ผลประเมินการบริหาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริงการ

ร้อยละ

กบ.และ
สอ.

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ

ร้อยละ

N/A

N/A

Baseline
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง
3 ปี
N/A

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

หน่วยนับ

กนผ

สานัก
ประกัน
คุณภาพ
กนผ.และ
คณะ

กบ.และ
คณะ

หน่วยงาน
ที่จัดทา

5.1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการ
พัฒนาด้านอาชีพ

5.3 การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมีส่วนร่วมและ 5.3.1 ระดับความพึงพอใจของ 5.3.1.2 ร้อยละความสาเร็จในการ
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานตาม
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ
ที่ 12
ฉบั
บที่ 12
5.3.1.3 ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง
ของมหาวิทยาลัย
5.3.1.4 ร้อยละความสาเร็จของการ
เตรียม ความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

5.1 มีระบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ เพื่อให้บุคลากร
ทางานอย่างมืออาชีพพร้อม
รับความปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี(การพัฒนา
องค์กร)

5.1.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การทางานและการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบ (ระดับ
บริหาร อาจารย์ พนักงานสาย
สนับสนุนตามหลัก
ธรรมาภิบาล)
5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 5.2.1 ระดับความพึงพอใจของ
Digital University
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(การพัฒนาองค์กร)

เป้าประสงค์

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี (ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี)

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 5 ปี
(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะที
12)
ฉบั
บที่ ่ 12)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

70

15

70

75

3

60

ปี 61

80

18

75

75

4

70

ปี 62

85

21

80

75

5

80

ปี 63

ค่าเป้าหมาย

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)
ฉบับที่ ่ 12

90

24

85

75

5

85

ปี 64

รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
รองฯ ฝ่ายลังฯ

ผู้กากับตัวชี้วัด

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

155

156
5.3.2.2 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการ
5.4.1.1 จานวนโครงการ
บูรณาการด้าน Digital Economy

5.3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนของสานัก
งบประมาณ

5.3.1.5 จานวนองค์ความรู้ที่นามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม

5.4.1 สัดส่วนการได้รับ
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ต่อ
งบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ)
5.5.1 จานวนงบประมาณมี
5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นที่
ความพร้อมเพื่อการพัฒนาและ นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ
บริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(รวมรายได้อื่นที่นอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ)
หมายเหตุ N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้นา
ด้าน Digital Economy
ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(คุณภาพ)
5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้
และทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
(ประสิทธิผล)

5.3 การบริหารจัดการมี
5.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการ
มีส่วนร่วมและธรรมา
ภิบาล (ประสิทธิภาพ)
(ต่อ)
5.3.2 จานวนรางวัลด้านการ
บริหารจัดการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เป้าประสงค์

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี
ระยะ 5 ปี
(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ (ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ฉบั
บที่ 12)
ระยะ15 ปี)
ระยะที
่ 12)

กองคลัง

สานักประกัน
คุณภาพ และ
สอ
สถาบัน
สหวิทยาการฯ
และคณะ

ศูนย์จัดการ
ความรู้ KM
คณะ สวส.
สวท. สวพ
สถาบันภาษา
และ สอ.
กนผ

หน่วยงานที่
จัดทา

ร้อยละ

โครงการ

คะแนน

ร้อยละ

จานวน
องค์
ความรู้

หน่วย
นับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Baseline
ปี 60/ค่าเฉลีย่
ย้อนหลัง
3 ปี

20

7

3.75

+,8

14

ปี 61

22

9

4.00

+,8

28

ปี 62

23

11

4.50

+,5

42

ปี 63

ค่าเป้าหมาย

ตาราง 5-2 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบั
ระยะที
่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)
บที่ 12

25

12

4.75

+,5

56

ปี 64

รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
รองฯ ฝ่ายการคลังฯ
(ต่อ)

ผู้กากับตัวชี้วัด

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

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ภาคผนวก
ข
ภาพกิจกรรมกระบวนการจัดท�ำ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย

157

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574)

การประชุมจัดท�ทำาตั
ตัววชี้วัดความส
ความส�ำาเร็
เร็จตามแผนยุ
การประชุ
ตามแผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนานา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
าชมงคลพระนคร ระยะ
ระยะ 55 ปีปี (พ.ศ.
(พ.ศ. 2560
2560-2564)
-2564)
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

โครงการอบรมสั
โครงการอบรมสัมมมนา
มนา เรืเรื่อ่องงการผลั
การผลักกดัดันนแผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP
(RMUTPRetreat
Retreat2017)
2017)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.แผนยุ
2560-2564)

การประชุมจัดทท�าตั
ำตัวชี้วัดความส
ความส�าเร็
ำเร็จตามแผนยุ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั
ยาลัยยฯฯ
ระยะ 55 ปีปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระยะ
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิแผนการพั
ศด้านเทคโนโลยี
และเป็นที่พทึ่งยาลั
ของสัยงเทคโนโลยี
คม”
ฒนามหาวิ
ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

การประชุมมจัจัดดท�ทำาตั
ความสำาเร็
ตามแผนพัฒ
ฒนา
นา
การประชุ
ตัววชีชี้ว้วัดัดความส�
เร็จจตามแผนพั
มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลพระนคร
าชมงคลพระนคร ระยะที
ฉบับที่ 12
่ 12(พ.ศ.
(พ.ศ.2560
2560––2564)
2564)ครัครั้ง้งทีที่ 2่ 2
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.แผนยุ
2560-2564)
ความสำาเร็
นา
การประชุมจัดท�ทำาตั
ตัววชี้วัดความส�
เร็จตามแผนพัฒนา
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลพระนคร
าชมงคลพระนคร ฉบั
ระยะที
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 3
มหาวิ
บที่ ่ 12
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิแผนการพั
ศด้านเทคโนโลยี
และเป็นที่พทึ่งยาลั
ของสัยงเทคโนโลยี
คม”
ฒนามหาวิ
ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

การประชุ
ตัววชีชี้ว้วัดัดความส�
เร็จจตามแผนพั
การประชุมมจัจัดดท�ทำาตั
ความสำาเร็
ตามแผนพัฒ
ฒนา
นา
มหาวิ
บที่ ่12
มหาวิยยาลัาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลพระนคร
าชมงคลพระนครฉบั
ระยะที
12(( พ.ศ.
พ.ศ. 2560
2560 – 2564)
2564) ครั้งที่ 4
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.แผนยุ
2560-2564)

การประชุ
วชีวชี้ว้วัดัดความส�
การประชุมมจัจัดดท�ทำตัาตั
ความสำเร็
าเร็จจตามแผนพั
ตามแผนพัฒฒนานา
มหาวิ
ยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
บที่ 12
มหาวิ
ยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครฉบัระยะที
่ 12( (พ.ศ.
พ.ศ.2560
2560––2564)
2564)ครั
ครั้ง้งทีที่ 5่ 5
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“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้แผนการพั
านเทคโนโลยีฒ
และเป็
นที่พึ่งของสั
งคม”
นามหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

การประชุมมจัจัดดทท�าตั
ำตัววชีชี้ว้วัดัดความส
ความส�าเร็
ำเร็จจตามแผนพั
ตามแผนพัฒ
การประชุ
ฒนา
นา
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลพระนคร
าชมงคลพระนคร ฉบั
บที่ ่ 12
2560 –– 2564)
มหาวิ
ระยะที
12 (พ.ศ.
(พ.ศ. 2560
2564)ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 66
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.แผนยุ
2560-2564)
การประชุ
มพิจารณาตั
ชี้วัดความส
าเร็จตามแผนพั
การประชุ
มพิจารณาตั
วชี้วัดวความส�
ำเร็จตามแผนพั
ฒนา ฒนา
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
่ 12 (พ.ศ.
– 2564)
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ระยะทีระยะที
่ 12 (พ.ศ.
2560 2560
– 2564)

166

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิแผนการพั
ศด้านเทคโนโลยี
และเป็นที่พทึ่งยาลั
ของสัยงเทคโนโลยี
คม”
ฒนามหาวิ
ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

การประชุ
การประชุมมพิพิจจารณาตั
ารณาตัววชีชี้ว้วัดัดความส
ความส�าเร็
ำเร็จจตามแผนพั
ตามแผนพัฒนา
มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลพระนคร
าชมงคลพระนคร ระยะที
ฉบับที่ 12
12 (พ.ศ.
(พ.ศ. 2560
2560 – 2564)
2564) ครั้งที่ 2
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.แผนยุ
2560-2564)
การประชุมมพิพิจจารณาตั
ารณาตั
ความส
จตามแผนพั
การประชุ
วชีว้วชีัด้วัดความส�
ำเร็าเร็
จตามแผนพั
ฒฒ
นานา
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลพระนคร
าชมงคลพระนครฉบัระยะที
(พ.ศ.2560
2560– –2564)
2564)
มหาวิ
บที่ 12่ 12(พ.ศ.
ครัครั
้งที้ง่ ที3 ่ 3

168

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

ภาคผนวก
ค
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 แผนการพั
(พ.ศ. 2560-2564)

170

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้าแผนยุ
นเทคโนโลยี
และเป็นที่พกึ่งารพั
ของสั
คม” ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
ทธศาสตร์
ฒงนามหาวิ

171

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 12 แผนการพั
(พ.ศ. 2560-2564)
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ไม่ใช้งบประมาณ

7. พัฒนาเว็บไซต์การสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

-

-

-

117,000

61

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

60

4. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
หลักสูตร IC3 Digital Literacy สาหรับนักศึกษา
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA IT
Fundamentals)
6. พัฒนาเว็บไซต์การสอนภาษาอังกฤษ

3. โครงการฝึกอบรม Google for Ecducationสาหรับนักศึกษา และอาจารย์

2. โครงการฝึกอบรม office 365 บนคลาวด์เทคโนโลยี สาหรับนักศึกษา

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Data Analytics with Pentho BI, R, Weka
and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science

โครงการ/กิจกรรม

-

-

5,534, 150

7,800,000

37,800

37,800

-

62

วงเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)
เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (Smart Student)

-

-

-

7,800,000

37,800

37,800

-

63

-

-

-

7,800,000

37,800

37,800

-

64

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”
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6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านออนไลน์
MOOC (Masiive Open Online Course)
7. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

5. โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator CC สาหรับสื่อการเรียน
การสอน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วย
เว็บไซต์ wix.com
4. โครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Premiere CC

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
หลักสูตร IC3 Digital Literacy สาหรับอาจารย์

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

-

68,580

-

-

68,580

-

61

-

-

60

139,680

-

-

70,000

70,000

-

70,000

600,000

63

-

-

600,000

62

วงเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)
เป้าประสงค์ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Smart Lecturer)

140,000

70,000

-

-

-

600,000

64

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

-

5. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Words ขั้นสูง สาหรับนักศึกษา
และบุคลากร

6. โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตร Internet of things (IOT)

882,700

100,000

-

60

4. โครงการฝึกอบรมการใข้โปรแกรม MS Excel ขั้นสูง สาหรับ
นักศึกษา และบุคลากร

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IPV6 Fundamentals Workshop

1.โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

100,000

-

61

300,500

-

-

-

-

984,820

62

วงเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)
เป้าประสงค์ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ 1.2.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Smart Personal)

-

37,800

37,800

-

-

984,820

63

-

37,800

37,800

-

-

984,820

64

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

175

176

1. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
1. ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab
2. ศูนย์การเรียนรู้ Mobile Application Lab
3. ศูนย์การเรียนรู้ Computer Networks advanced Lab

โครงการ/กิจกรรม

-

60
17,822,600

61
-

วงเงินงบประมาณ
62

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)
เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาการบริการวิชาการด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1.3.1 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence)

-

63

-

64

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

-

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดทีร่ องรับผูเ้ รียนจานวนมาก
(Massive Open Online Course)

3.เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจานวนมาก
(Massive Open Online Course)
4. พัฒนาระบบคลังดิจิทลั สาหรับเผยแพร่สื่อการศึกษา

5. ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

-

9. พัฒนาระบบถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่ายไร้สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
21,885,000

-

8. ระบบผลิตสื่อดิจิทัลภาคสนามขั้นสูง

10. ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

-

7. พัฒนาระบบสัญญาณภาพและเสียงเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล

-

-

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ดา้ นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

6. ครุภัณฑ์ระบบบันทึกภาพนิ่งเผยแพร่สื่อดิจิทลั

60
-

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

61
-

-

-

-

-

958,200

1,397,420

-

-

วงเงินงบประมาณ
62
-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content)
เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (Smart Learning)

-

1,500,000

1,000,000

1,500,000

-

-

1,500,000

1,000,000

63
800,000

-

500,000

-

-

-

-

800,000
-

-

64
-

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

177

178
510,000

-

9. ฐานข้อมูล E -books OpenServ

290,000

-

560,000

722,250

8. ฐานข้อมูล E -books Access Engineering

500,000

6. ฐานข้อมูล WGSN

-

-

60,000

5. โครงการอบรมหลักสูตรสารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

500,000
-

600,000

300,000

61

7. ฐานข้อมูล E-books Science Direct

-

600,000

2. โครงการบารุงรักษาระบบ RFID

3. โครงการจัดซื้อ Tag RFID
4. โครงการจัดหาระบบทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

300,000

60

1. โครงการบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(WALAI Automation Library)

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ

417,600
734,400

612,000

806,400

1,040,040

348,000

672,000

866,700

-

-

3,100,000
-

600,000

300,000

63

600,000

300,000

62

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content)
เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล (Smart Library)

881,280

501,120

967,680

1,248,048

-

500,000
-

600,000

300,000

64

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

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย
(Intellectual Repository)

3.เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Open Journal System

4. เพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Intellectual
repository)

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (Research
Management System)

60

1. โครงการจัดหาทรัพยากรฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic
Databases

โครงการ/กิจกรรม

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

61

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ
62

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

63

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

64

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research)
เป้าประสงค์ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลสาหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารและบริการงานวิจัย (e-Research)

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

179

180

1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ASMS:
Academic Services Management System)

โครงการ/กิจกรรม
61
ไม่ใช้งบประมาณ

60
-

-

62

วงเงินงบประมาณ
-

63

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research)
เป้าประสงค์ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลสาหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 3.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารและบริการวิชาการ (e-ASMS)

-

64

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

ไม่ใช้งบประมาณ

6. พัฒนาฐานข้อมูลโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

5. พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรม 9 มทร.

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

4. พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอาหารไทย

ไม่ใช้งบประมาณ

-

61

-

60

วงเงินงบประมาณ
62

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

63

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม (Digital Museum)
เป้าประสงค์ 4.1 บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนาระบบดิจิทัลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (e-Museum)

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

64

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

181

182

1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
61
-

60
ไม่ใช้งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ
62
ไม่ใช้งบประมาณ

63

ไม่ใช้งบประมาณ

64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)
เป้าประสงค์ 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารจัดการและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ 5.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (e-Strategy)

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

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

3.พัฒนาระบบติดตามความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (website monitor)

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมออนไลน์
(e-Meeting)

7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (RMUTP Alumni)
8. พัฒนาระบบ Service Record

6. พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบทรานสคริปกิจกรรม

5. พัฒนาเว็บไซต์โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง
สพฐ. I-Classroom

ไม่ใช้งบประมาณ

60

1. พัฒนาเว็บไซต์ iconsci 8th

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

-

วงเงินงบประมาณ
62

-

-

-

-

-

-

-

-

64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)
เป้าประสงค์ 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารจัดการและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ 5.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฎิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

183

-

17. พัฒนาระบบจองรถ
18. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management System)
-

80,000

-

16. พัฒนาระบบบริหารสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส

19. พัฒนาระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ
(Budget Planning Management)

ไม่ใช้งบประมาณ

-

15. พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

5,000

-

14. พัฒนาระบบ RMUTP Study life

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

61

13. พัฒนาระบบรับปริญญา

12. พัฒนาระบบ Mobile Document

11. พัฒนาระบบติดตามการส่งผลงานวิชาการ

ไม่ใช้งบประมาณ

10. พัฒนาระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม (Discussion Room)

60
ไม่ใช้งบประมาณ

184

9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Co-Operative)

โครงการ/กิจกรรม

ไม่ใช้งบประมาณ

80,000

-

-

-

5,000

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

วงเงินงบประมาณ
62

ไม่ใช้งบประมาณ

80,000

-

-

-

5,000

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

63

ไม่ใช้งบประมาณ

80,000

-

-

-

5,000

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

64

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

22. พัฒนาระบบประเมินความเสีย่ งตรวจสอบภายใน

20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิจัย
(Research Mangerment System)
21. พัฒนาระบบประเมินผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

60

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

61

-

-

-

62

วงเงินงบประมาณ

-

-

-

63

-

-

-

64

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

185

186

7. ระบบมอนิเตอร์เครือข่ายแบบรวมศูนย์

6. บารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5. เครื่องมือทดสอบสัญญาณเครือข่ายชนิดมีสายระดับสูง

4. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณ UTP ภายในอาคาร

-

5,400,000

-

-

-

-

2. ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

3. จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายทดแทนในระดับ Access layer

-

60

1. ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

โครงการ/กิจกรรม

-

5,400,000

-

-

-

-

-

61

150,000

5,400,000

177,000

500,000

720,000

9,469,500

12,000,000

62

วงเงินงบประมาณ

-

-

5,400,000

-

5,400,000

500,000

720,000

-

3,000,000

64

500,000

720,000

-

3,000,000

63

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรปู มหาวิทยาลัยเป็น Digital University
(Digital Infrastructure)
เป้าประสงค์ 6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีมาตรฐานและทันสมัยเพื่อรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University
กลยุทธ์ 6.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Infrastructure)

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

-

11. โครงการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

12. โครงการบารุงรักษาระบบ อาคารวิทยบริการใหม่

-

18. ครุภัณฑ์จดุ บริการเครือข่ายแบบมีสาย

-

16. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยระบบโซล่าเซลล์
1,759,200

-

15. โครงการบารุงรักษาระบบโทรศัพท์รวมศูนย์

17. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่ง

-

14. โครงการปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายใน ศูนย์พณิชยการพระนคร

460,000

-

10. บารุงรักษาระบบปรับอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์

13. โครงการบารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

-

-

9. บารุงรักษาระบบไฟฟ้าสารองห้องดาต้าเซ็นเตอร์

532,370

-

-

-

500,000

600,000

-

-

-

1,500000

61

1,500000

60

8. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตั ิการ

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

600,000

-

600,000

-

-

-

200,000

1,500000

62

วงเงินงบประมาณ

-

-

-

600,000

-

600,000

5,000,000

500,000

200,000

600,000

1,500000

63

-

-

3,000,000

600,000

-

600,000

5,000,000

500,000

200,000

600,000

1,500000

64

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

187

188

6. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิระบบแสงสว่างห้องสมุด
7. ครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 (Digital Library 4.0)

5. ห้องนาเสนอและจัดแสดงผลงานดิจิทัล (Digital Showroom)

4. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล (Digital Creativity Labs)

3. พัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

2. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center

1. ครุภัณฑ์ระบบให้บริการเครื่องพิมพ์สาหรับนักศึกษาภายในห้องศูนย์การเรียนรู้
Learning Center

โครงการ/กิจกรรม

444,000
-

-

-

18,595,500

-

-

60

-

-

-

18,595,500

-

-

61

16,000,000

8,000,000

7,000,000

18,595,500

-

750,000

วงเงินงบประมาณ
62

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University
(Digital Infrastructure)
เป้าประสงค์ 6.1 พัฒนาทรัพยากรดิจิทัลเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ 6.1.2 พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ Learning Center (Smart Learning Center)

-

-

-

18,595,500

2,000,000

750,000

63

-

-

-

18,595,500

2,000,000

750,000

64

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

แผนพัฒนา

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนามหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวช�รพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ฉบับไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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