
แผนยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี

(2560-2574)

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่ 26 ก.ค.2560  
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จากค ากล่าวของท่าน ศาสตราจารย์สวาสดิ ์ไชยคุณา อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาคนแรก
เป็นผู้บุกเบิกสถาบันฯ อย่างแท้จริง ได้กล่าวถึงการพระราชทานปริญญาบัตรครัง้แรกของสถาบันไว้ว่า

“ล้นเกล้าฯพระปิยมหาราชปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยฉันใด พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ทรงปลดปล่อยนักเรียนอาชีวศึกษาจากที่ถูกสังคมมองว่าเปน็นักเรียนชั้นสองให้เป็นไทฉันนั้น”

ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุณา
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การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รสีอร์ท จ.กาญจนบุรี 
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Where are we now? (Internal Factors)

Ref: กองนโยบายและแผนของแต่ละมหาวิทยาลัย พศ.2557
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อ.ปฏิบัติ =…?

อ.นักปฏิบัติ = สร้างนวัตกรรม(เทคโนโลยี)
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“ทรัพยากรส าคัญสูงสุด”
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Ref: กองนโยบายและแผนของแต่ละมหาวิทยาลัย พศ.2557
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จุดแข็ง (Strength = S)

S1  ในอดีตมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกมาอย่างยาวนาน 
ในขณะที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นทีรู่้จักในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (ทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
บัญชี ครูอาชีวศึกษา สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) 

S2  โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะด้านฮาร์ดแวร)์ ของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
S3  มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพฒันาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพนักปฏิบัติ 
S4  การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ

มีธรรมาภบิาล
S5  มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับศิษย์เก่าทีเ่กิดจากยุคสมัยเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทีเ่ข้มแข็ง
S6  "ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศูนย์เทเวศนแ์ละศูนยพ์ณิชยการพระนครมีความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ (ใกล้กับ

หน่วยงานราชการที่บริหารราชการระดับประเทศ เช่น ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ เป็นต้น)"
S7 บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต
S8  มีหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
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จุดอ่อน (Weakness = W)

W1 จ านวนผู้สมัครเข้าเรียนน้อย บางหลักสูตรน้อยกว่าเป้าหมาย และจ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนเพิ่มขึ้น
W2 ระบบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะยังไม่เท่าเทียมกนั และขาดประสิทธิภาพ
W3 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เหมาะสมต่อภาระงานสอน วิจัย บริการวิชาการ งานสนับสนุนในสาย

สนับสนุนด้านต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
W4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและคณาจารย์ไม่ชัดเจน
W5 บุคลากรขาดจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย ขาดวินัยและความเป็นมืออาชีพ ขาดการท างานเป็นทีมและบูรณาการร่วมกัน 

ระหว่างหน่วยงาน มีวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ (Weak Organization Culture)
W6 ระบบการประเมินผลงานและการต่อสัญญาของบุคลากรยังไม่ชัดเจน
W7 ผู้บริหารทุกระดับขาดทักษะการบริหารและการพฒันาด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง
W8 กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท าให้การบริหารไม่คล่องตัว และไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันกับ

องค์กรภายนอก
W9 การจัดโครงสร้างองค์กรมีความซ้ าซ้อนและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน (เช่น งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและงาน  

ออกแบบก่อสร้าง เป็นต้น)
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จุดอ่อน (Weakness = W) (ต่อ)

W10 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้สอยและขาดทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการท างาน (ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สนามกีฬา ที่จอดรถ)

W11 มหาวิทยาลัยขาดระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกัน (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกลาง และวัสดุฝึก เป็นต้น)
W12 ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถสนับสนุนให้บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ
W13 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
W14 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
W15 หลายหน่วยงานไม่ได้น าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
W16 มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพ ท าให้การ

พัฒนามหาวิทยาลัยขาดการผลกัดันไปสู่เป้าหมายที่ต้องการตามระยะเวลาที่ก าหนด
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W17 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหลักสตูร ผลงานด้านวิจัย การบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตและชื่อเสยีงของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน

W18 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ
W19 ไม่มีแผนการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแกป้ัญหาการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

ไม่เพียงพอ
W20 มหาวิทยาลัยขาดครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
W21 อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภคบางแห่งเก่า ช ารุด ต้องการการซ่อมบ ารุงเป็นภาระด้านงบประมาณ
W22 การพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาให้สังคมมีน้อย

จุดอ่อน (Weakness = W) (ต่อ)
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ภัยคุกคาม (Threats =T)

T1 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกนัสูงขึ้น
T2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย/ีนวัตกรรมทีม่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด
T3 กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการบางฉบับไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการและด าเนินงาน
T4 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
T5 องค์กรวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (เช่น 

สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สถาปัตย์ สื่อสารและการท่องเที่ยว)
T6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง
T7 ความผันผวนทางเศรษฐกจิและการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศสงู
T8 ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงานและขยะ) และภัยพิบัติที่เกดิขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้น
T9 โรคติดต่อมีความรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้น (การให้ความรู้ด้านการดูแลและป้องกันตนเองได้

ทันเหตุการณ)์
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

น าไปสู่การพัฒนาใหค้นไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสขุของคนไทย
สังคมมคีวามมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกิจ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
“มั่นคง” 

ความมั่นคง

1

2

3

4

56

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียม
กันทางสังคม

การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร 15 ปี

แผนพัฒนา มทร.พระนคร ฉบับที่ 12
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อายุ 21,900 วัน = 60 ปี
อายุ 70 ปี 
25,550 วัน

อายุ 80 ปี  
29,200  วัน

อายุ 120 ปี  = 43,800 วัน

อายุ 1 ถึง 9,125 วัน = 25 ปี

อายุ 100 ปี  = 36,500 วัน

การเรียนรู้ตลอดชีวิตธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาเอง

ระเบียบวินัย“พรหมจารี”
• ฝึกทักษะพื้นฐาน
• ให้มีระเบียบวินัยสูง          
• ใฝ่เรียนรูว้ิชาชีวิตและ

วิชาชีพ
• ให้ระวังละเว้นเรื่อง

ความอยากลอง
(ของคนวัยท างาน)

• วินัยเป็นรากแก้วของ
ชีวิตก่อนวัยครองงาน
ครองคนและดูแลพ่อแม่

สร้างชีวิต“คฤหัสถ์”
• รับผิดชอบคลองเรือน (บุพการ)ี
• มีระบบปฏิบัติ 
• วัดที่ผลงาน ครอบครัวดี มีทุกข์น้อยลง
• ล้มและลุกได้ทุกครั้ง
• ธรรมชาติให้มา พัฒนาตนเอง
• เป็นอยู่แบบมศีิลปแห่งชีวิต
• พลังจิตใจที่เข้มแข็ง 
• แบ่งปัน เป็นฉันเพื่อน
• หนี้สินมีน้อยลง
• เป็นคนดี มีประโยชน์
• มีกฎธรรมชาติ 9 ขั้นในตัวในจิตใจ

จิตใจสูง“วนปรัชญ์”
• ลดวัตถุนิยม 
• ความสะอาด สว่าง 

สงบ (ไม่ปรุงแต่ง) 
• มีจิตใจสูง 
• มีธรรมะ ๙ ตา
• ว่าง            

แสงสว่าง
ยอดมนุษย“์สันยาสี”
• “จิตว่าง” 
• จิตสว่าง
• ส่องแสง
• ส่องทาง
• หลุดพ้น

ประเสริฐ + ความประพฤติ
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ความเก่ง(ฉลาด) ความมีปัญญา(เย็น)

ชีวิตและการใชช้ีวิตให้ปลอดภัย

มนุษย์ = มะ นะ + อุ ษะ ยะ

"มนุษย"์ มาจากค าว่า มนะ หรือ มโน ซึ่งแปลว่า ใจ น าไปสนธิกับค าว่า อุษย์ ซึ่งแปลว่า สูง จึงแปลว่า ผู้มีจิตใจสูง 

รู้วิชาชีพ
“ความเก่ง” ท างานได้ตามความรู้ด้านวิชาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ดี คือ ใช้ทักษะทางกายเพื่อท าให้
เกิดผลงานใหม่ มีรายได้ มีทรัพย์สินตามเหตุ
และปัจจัย
เน้นในทางวัตถุให้เป็นประโยชน์สว่นรวม 
ผลดีขั้นสูงสุด คือ มีสุขภาพทางกายที่ดี 
แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย บริหารร่างกายได้ดี

รู้จิตวิญญาณ
“ความมปีัญญา” คือ มีจิตใจเข้าถึงความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง ความ  น่าระอา 
ไม่คงอยู่ ไม่ถาวร 
จึงไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตใจ ให้เกิดความไม่สะอาด มีสติ สมาธิ 
ผลสัมฤทธิ์ คือ ไม่น้อยใจ ไม่กังวล ไม่ร้อนใจ ไม่ขุ่น ไม่ข้อง ไม่เคือง ไม่โกรธ ไม่
อิจฉา ริษยา ในทางจิตใจ ในทางวิญญาณ ในทางนามธรรม 
ผลดีขั้นสูงกว่า คือ เย็น เย็นใจ จิตสะอาด สุขภาพทางจิตใจดีมีความบริสุทธิ์
(ไม่โลภ ไม่หลง ไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่อิจฉา) มีความเป็นผู้น า

ท าให้ทุกเวลาใช้ชีวิตแบบไม่มีทุกข์ รู้ทันจิตใจในทุกๆ วินาที โดยตลอดไปถึงวันสุดท้ายของชีวิต
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มทร.พระนคร จะไปที่ไหน 
15 ปี ข้างหน้า 
2560 -2574
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สมัครเข้าศึกษา
จบการการศึกษา

(บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ)

QM

QA

QA

อธิการบดี (Vision)
(President)

รองอธิการบดี (Key Performance Indicator)

คณบด/ีผอ.(สถาบัน-ส านัก) (Management & communication) 

ข้อมูลดิบ(Raw Data) (กิจกรรม/โครงการ/การปฏิบตัิงาน)

ผู้สอน (Instructor) (สอน/วิจัย/KM)QA
อาคาร/ห้องเรียน/เครื่องมือ (Machine & Material )

กระบวนการ (Methods) /สอน/วิจัย/บริการวิชาการ
นักศึกษา (Students) พัฒนาทักษะวิชาชีพและให้มีศิลปะการครองชีวิต 

RMUTPทุกคนมีส่วนร่วม

กระบวนการเรียนการสอน วจิัย 
และ บริการวชิาการ

ส านักงานอธิการบดี 39

หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร (Information)

QA

Management (24 KPI)

Decision(3, 4, 5, 19 KPI)

Function & Operation (24KPI + KPI ของหน่วยงาน) 

สภามหาวิทยาลัย (Policy)

สภาวิชาการ

Operation and Management (>24 KPI + KPI ของหน่วยงาน)

Determination

RMUTP
TQM

สร้างแรงบันดาลใจ

39



“มทร.พระนคร อุทยานแห่งมงคล” (Mangala Learning Park)

บทบาทของ 4 ศูนย์พื้นที่การศึกษา

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน
ม.เทคโนฯราชมงคล
พระนคร

40



สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)

RMUTPRMUTP

2560-2564 2565-2569 2570-25742555-2559 41



จะบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยอย่างไร
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หลักการการบริหารระบบงบประมาณ เพื่อพัฒนา มทร.พระนคร

สร
้าง

แร
งบ

ันด
าล

ใจ
 (I

ns
pi

ra
tio

n)
RMUTPRMUTP
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ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อสังคม
มห

าว
ิทย

าล
ัยเ

ทค
โน

โล
ยีเ

พื่อ
แผ

่นด
ิน

RMUTPRMUTP
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กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

สร
้าง

แร
งบ

ันด
าล

ใจ
 (I

ns
pi

ra
tio

n)
RMUTPRMUTP
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โครงสร้างการพัฒนา มทร.พระนคร มุ่งสูม่หาวิทยาลัยดิจิทัล

- LAN Campus IPv4/IPv6     - IP Telephony
- WiFi  IPv4/IPv6                   - Teleconference
- IEEE 802.1x                          - SSL VPN

- Data & Exchange Standard   - Law & Enforcement
- Security / Privacy                    - Software License
- Bring Your Own Device          - Eduroam

Service Infrastructure

Data Pool

Internal Management Application

Common Service (e-Services)

Human Capability Development
Business Innovation

Digital 
Infrastructure

Digital 
Society

Digital 
Analytics

Digital 
Content

Digital 
Research

Digital 
Academic

Digital Economy

Awareness & Facilitate
Learning & Teaching & Training 
Coaching & Consulting
Experimenting
Innovating

1. Digital workforces
2. Digital contents
3. Digital learning, MOOC
4. Digital entrepreneur

Academic Services Management System
Human Resource Management
Budget Planning & Management
Building Information Management
Internal Quality Assurance
Assessment Online System

e-Library
e-Learning/m-Learning
e-Courseware/MOOC
e-Book Databases
e-Reference Databases
e-Bibliographic Databases
e-Plagiarism
e-Repository

e-Registration
e-Admission
e-Activities Transcripts 
e-Cooperative 
e-Job Graduate Survey
e-Alumni System
e-Leave Online System
e-Authentication

e-Mail
e-Office
e-Document
e-Journal
e-Meeting
e-Calendar
e-Radio
e-Social Media 

Business Intelligence
Strategic Monitoring System
Enterprise Resource Planning
Customer Relationship Management 
Management Information System
Research Project Management System

Digital Transformation

Digital University

Hard Infrastructure Soft Infrastructure
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-เลือกอุตสาหกรรมเลือกผลิตภัณฑ์ -ศึกษา/วิเคราะห/์วินิจฉัย

-Patents, New products, New strategies, Product analysis

-Publication, Paper Journal

-มูลค่าของอุตสาหกรรม (Volume) and Key player ?.

-Trend and Key success 

-Marketing, Competition, technology, manufacturing, process

Opportunity

Gaps
(เห็นสิ่งที่ไม่มีใครพบ)

Target Market
(กลุม่ตลาดเปา้หมายใหม)่

Customer needs
(แต่ละรายต้องการอะไร)

Preliminary Product 
Design Specification 

(PDS)

Engineering design

Prototype Construction 

Prototype Testing

Innovation (Results & Standard)

Business Model

Business 
plan

Needs

คิดบวกนั้นยิ่งใหญ่ (มผีู้ท ามีผลมผีู้ได้รับผล) วิธีคิดวิธีปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของมนุษย)์

Product Design 47



ค าอธิบาย
• สร้างแรงบันดาลใจ : การพัฒนาทักษะวิชาชีวิตส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติ ตามความถนัดให้เกิดแรง

บันดาลใจใฝ่เรียนรูเ้พื่อประโยชน์ตนเองและส่วนรวม
• ทักษะการคิดเป็นระบบ : มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

• ปฏิบัติเป็นเลิศด้าน : มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยี Digital ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ
เทคโนโลยี

• เป็นที่พึ่งของสังคม : เพื่อพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้และเป็นผู้น า
(เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา)

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ
ปฏิบัตเิป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม”

RMUTPRMUTP
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

RMUTPRMUTP
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Run of the Business

Serve the Customer

Manage Resources

Capacity Building
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เป้าหมายสูงสุด
(Ultimate goal)

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ         

มืออาชีพในระดับสากล

ค่านิยมหลัก
(Core value)

คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมอือาชีพ

มหาวิทยาลยันวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์

(Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เชียวชาญเทคโนโลยี  

มคีุณธรรม

Innovation and Technological University for the Land 

เอกลักษณ์(Uniquenes

s)

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี

พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางปฏิบัติ มีคุณธรรม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อบริการวิชาการที่มีคุณภาพ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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พันธกิจ (Mission)
“มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางปฏิบัติ มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”
52



เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

“มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า
ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติระดับสากล”
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ค่านิยมหลัก (Core Values)

“คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ”

54



เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน”

หมายถึง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่สมดุลกับธรรมชาติและความ
ปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตเพื่อสันติภาพบนแผ่นดิน

ค าอธิบาย
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อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เชียวชาญเทคโนโลยี  มคีุณธรรม”

Hands-on, Keenness, Determination, 
Technological Experties, Integrity
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

1.1 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ
มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

และเป็นที่พึ่งของสังคม

1.2 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็น

ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัยมมีาตรฐาน
ระดับชาติและสากล

1.4 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

2.1 มีการวิจัยเพื่อการจัด
การศึกษาทางเทคโนโลยีและการ

วิจัยเชิงพาณิชย์

2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.3 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง

เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
3.1 ระบบบริหารจดัการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอือ้

ตอ่การแข่งขนั

3.2 พฒันารายได้
จากองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ

3.3 การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ

3.4 ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนให้เป็นท่ี
พึง่ทางเทคโนโลยีและ
การพฒันาอาชีพ

3.5 มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและ

บรูณาการการท างาน
ร่วมกบัองค์กร
ภายนอก

เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปของประเทศ

4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับ

ความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และ
ทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเอง

อย่างยั่งยืน

5.3 การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตาม

หลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภบิาล

เป้าประสงค์

5.5 มหาวิทยาลยัมีรายได้
และทรัพย์สิน สามารถพึง่พา

ตนเองอยา่งยัง่ยืน
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และให้ด าเนินการท ากิจกรรม 
WORK SHOP 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (2560-2564)
(แผนพัฒฯ ฉบับที่ 12)
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พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 15 ปี (2560-2574)
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ก าหนดแนวทางการพัฒนา
โดยเน้นการท างานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี เพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
(Total quality management : TQM)
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โดยแผนการพัฒนา ดังนี้

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีการประเมินผลโดยรวม ทุกๆ 5 ปี 
2. ให้มีการก าหนดแนวทางพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, 13, และ 14 ตามล าดับ 
3. มหาวิทยาลัยเริ่มก าหนดเป้าหมายพัฒนาในแต่ละรอบเวลาโดยมี
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ทุกๆ 5 ปี ตลอดระยะ 15 ปี
4. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในอนาคต 
โดยมีเป้าหมายโดยรวม ดังนี้  
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พ.ศ. 2564 ระบบงบฯ เข้มแข็งด้าน Digital University เป็นมหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ 

พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับประเทศ

พ.ศ. 2574 มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับอาเซียน

พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี

74



แผนที่ทางยุทศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสากล 
ด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

5 ยุทธศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
4 มิติ Balanced scorecard (BSC) ตามกรอบ ก.พ.ร
19 เป้าประสงค์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคม
24 KPI เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยมีระบบงบประมาณเข้มแข็งในด้านดิจิทัล (มหาวิทยาลัยมีองค์

ความรู้ใหม่เป็นที่ต้องการและเป็นทีพ่ึ่งของประเทศและของสังคม)
48 กลยุทธ์ เพื่อการผลักดันกิจกรรม/โครงการ

ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ผู้น าด้านวิชาชีพ : บริการอาชีพ…...............
บริการความรู้....…...
บริการวิจัย..............

หลักสูตร: …………………

องค์ความรู้ใหม่ : บริการวิชาการ ด้าน……………
ต าราวิชาชีพด้าน…………………...
ต าราวิชาชีพดิจิทัล.....................
งานวิจัยเฉพาะทาง.....................
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ให้หน่วยงาน ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ระยะ 15 ปี 

ในประเด็นส าคัญๆ ดังนี้

1. ทบทวนแผน (Retreat)  
1) ให้ใช้ผลงานจากการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559-2560 เป็นฐานในการ retreat 

เพื่อปรับปรุงการท างานในปีงบประมาณ 2561 
2) ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561 เป็นฐาน (Base line) ในการพัฒนาหน่วยงาน 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 
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2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี

จากข้อ 1 (Retreat) ให้จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ของหน่วยงาน โดยมี
ส่วนประกอบ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แต่ละมิติจะพัฒนาอย่างไร เน้นพัฒนาหลักสตูรอะไร และอะไร
คือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors) ในเป้าประสงค์แต่ละมิติ เพื่อ
การพัฒนา จนถึงปีงบประมาณ 2564 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์แต่ละมิติจะด าเนินการหรือพัฒนาอย่างไร  
และอะไรคือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ(Critical Success Factors)  ในแต่ละมิติ จนถึง
ปีงบประมาณ 2564
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์แต่ละมิติจะพัฒนาอย่างไร ให้มีศูนย์บริการวิชาการอย่าง
น้อย 1 ศูนย์ ที่มีระบบงบประมาณเข้มแข็ง อะไรคือปัจจัยแห่งความส าเร็จ(Critical 
Success Factors) และให้ส าเร็จได้ภายในปีงบประมาณ 2564

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์แต่ละมิติจะพัฒนาอย่างไร ให้ส าเร็จได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2564 และอะไรคือปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors)

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์แต่ละมิติจะพัฒนาอย่างไร ให้ส าเร็จได้ภายในปีงบประมาณ 2564 และอะไรคือ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors) 

6) โครงการ/กิจกรรมอะไร ที่หน่วยงานจะท าการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (ภายในคณะ/ระหว่างคณะ) และเน้นยุทธศาสตร์ใด ในมิติใด
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7) โครงการ/กิจกรรม อะไร ที่หน่วยงานจะท าการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (กรมหรือกระทรวงอื่น ตามนโยบายงบฯ ส านักงบประมาณ) 
ให้ส าเร็จภายในปีงบประมาณ 2564 (โดยเริ่มกิจกรรม/โครงการ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้น
ไป) เป็นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ใด มิติใด เป้าประสงค์ใด

8) โครงการ/กิจกรรม อะไรเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล
(Digital University) โดยเริ่มด าเนินการ 2561 เป็นล าดับไปจนถึงปีงบประมาณ 2564

9) ให้ใช้ KPI ระดับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ (24 KPI)

10) ให้หน่วยงานก าหนด KPI ระดับหน่วยงานเพิ่มเติมตามจ าเป็น โดยเลือกใช้ KPI (เดิม) 
(2561) หรือพัฒนา KPI ใหม่ ให้เป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย
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11. จงก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ(งบรายจ่าย) 
ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน ครุภัณฑ์ และรายจ่ายอ่ืน) ใหไ้ด้ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ภายในไตรมาส 3 ระบบการเงินแล้วเสร็จ บันทึกในระบบเรียบร้อย
(ยกเว้นเงินเดือน) 

81



หมายเหตุ
1. ใหห้น่วยงานวางแผนระบบการพัฒนาเชื่อมโยงกันได้โดยอิสระแต่ละยุทธศาสตร์ 

(1-5) ที่มีเป้าประสงค์ (19 เป้าประสงค)์ ในแต่ละมิติ (4 มิติ) ซึ่งมีความสัมพันธก์ัน
ภายใน BSC ด้วยการเลือกใช้กลยุทธ์ตามความเหมาะสม

2. โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นงานปรกติ (Routine) จะน้อยลง (ยกเว้นการแก้ไขปัญหา)
3. เน้นการบริหารส่งเสริม โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ใน BSC
4. หน่วยงานสามารถเสนอแผนด้วยการแสดงนิทรรศการในงาน จ านวน 1 บอร์ด
5. น าเสนอแผนพัฒนาหนว่ยงาน รวม 10 นาที
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Thank you
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