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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความสําคัญกับการบริหารเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) ที่สัมพันธ์กับระบบงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 น้ี มีเน้ือหาสาระสําคัญที่ประกอบไปด้วยด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์ 37 ดัชนีช้ีวัด เพ่ือใช้ดัชนีช้ีวัดพร้อมค่าเป้าหมายเป็นกรอบแนวทางใน
การวัดความก้าวหน้า และวัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
 กองนโยบายและแผน  สานักงานอธิการบดี  ได้จัดทํ าคู่ มือ ดัชนี ช้ี วัดความสําเร็จและ 
ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2561 - 2564) ฉบับน้ี
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการกํากับติดตามประเมินผลงานอธิการบดีตามพันธกิจ และความสําเร็จตาม
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 ซึ่งการจัดทํารายละเอียดดัชนีช้ีวัดได้ดําเนินการมาโดยลําดับโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องเป็นหลักซึ่งมีขอบเขต ได้แก่ 

-  วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เก่ียวข้องสําหรับการวัดผล 
-  วิธีการวัดและการประเมินผลของดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
-  วิธีการรายงานผลแต่ละดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
-  จัดทําสูตรการคํานวณ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

และได้พิจารณาตัวบ่งช้ีของการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร และการประเมินคุณภาพของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ดัชนีช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. รวมถึงได้ดําเนินการพิจารณา
ถึงความสอดคล้องเช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์จํานวน 24 ดัชนีช้ีวัด 
และผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านการประชุมประชุมพิจารณาตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2561 และที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงมีมติรับทราบดัชนีช้ีความสําเร็จและค่าเป้าหมาย ในการประชุมครั้งที่ 
2/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 วาระที่ 5.2 ดัชนีช้ีวัดพร้อมค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ผ่านมา  
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คุณภาพระดับสากล ต่อไป 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

  การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษา 
ที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีมีคุณภาพระดับสากล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา น าไปสู่ 
การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพอย่างมีคุณภาพ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  
เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
เน้นหลักประสิทธิภ าพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คู่ มือดัชนี ชี้ วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2561 - 2564) นี้
เป็นคู่มือในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งเน้นการสัมฤทธิ์ผล 
ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์เพียงใด พิจารณาได้จากการ
เปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด 

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

มีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ท าให้ผู้บริหาร
ทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ และสามารถแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที เป็นการควบคุม
ทิศทางการด าเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนา
ทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคมตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์ และการวัดผลส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา  

   (การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์ผู้สอนมี
ทักษะวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียน
การสอน) 

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

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ์ (Outcomes) 
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เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็ง 
  ทางวิชาการ  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
                       สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
      2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล        
                       (คุณภาพ หรือ ผู้เรียนประทับใจผู้สอนที่มีทักษะสูงและกระบวนการ 
    เรียนรู้ แนะน าผู้อ่ืนเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้ประโยชน์ในสิ่ง 
    ที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่มีหรือมีน้อยกว่า) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

  1) ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้     
        ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
 4) ระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงาน(นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ 

    ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของ
สังคม  

   (ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิตสะอาดตั้งมั่น
ว่องไวในการเรียนรู้และการท างาน) 

  การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
  1) ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
  2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพ 

 อิสระภายใน 1 ปี 
   3) จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาองค์ประกอบการวิจัย พัฒนานักวิจั ย พัฒนา 

 สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

  1) ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับ 
 นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

      2) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกทั้งท่ีเป็น 
 หัวหน้าโครงการและเป็นผู้วิจัยร่วม 

   
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการท างานวิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ   
                       วิจัย ทันสมัย และสะดวกในการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ 

 สนับสนุนการวิจัย 
   2) ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย 
    
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  
   (คุณภาพ หรือ ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม 
                       และนักวิจัยมีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและ 
                       นวัตกรรมต่อเนื่อง) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

  1) จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการ 
 วิชาการในระยะ 1 ปี 

       2) จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

       3) จ านวนงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร 
   ภายนอก  
   (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องและมีความพร้อมในการ 
   บริการวิชาการและบริการสังคม) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
    1) จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ  

  ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
  2) ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการ 

 ด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 
   

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ 
  แข่งขัน  
  (ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค์ความรู้ใหม่และทันสมัยรองรับการบริการ 
                       วิชาการมากข้ึนและระบบบริการวิชาการมีความคล่องตัว) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

  1) ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ด้านบริการวิชาการ 

   2) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ   
 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและ 
   สังคมของประเทศ  
   (คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค์ความรู้ที่ดี มีหลักสูตรใหม่รองรับ 
                       การบริการวิชาการและบริการสังคม) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
    1) จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 
    2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถ 
                        พัฒนาและน าไปบริการวิชาการแก่สังคม  
 
เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
  (ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการวิชาการและบริการสังคม 
                       มีการรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพหรือการพัฒนาอาชีพใหม่) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
   1) จ านวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   2) จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม 
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เป้าประสงค์ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนา 
   อาชีพ  
   (ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายได้จากการบริการสังคม ที่เข้มแข็ง) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
    1) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
    2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนามาตรฐานด้านบริการวิชาการ    
        3) จ านวนสิ่งประดิษฐ์จากการปฏิบัติทักษะสูงส่งเสริมแรงบันดาลใจในการ 

 พัฒนาอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  

  (คุณภาพ หรือองค์ความรู้ได้รับความสนใจมากข้ึนจากสังคม/ชุมชน) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

   1) จ านวนโครงการบูรณาด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับ 
    สังคม/ชุมชน 

 2) จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เผยแพร่
      บนสื่อเทคโนโลยี 

 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
   (ประสิทธิผล หรือ ผลด าเนินงานได้รับการสนับสนุนก่อให้เกิดโครงการ 
                       พัฒนาต่อยอดร่วมกับสังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

  1) ระดับความส าเร็จของโครงการ Green University 
   2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสิ่ งแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
    3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงการร่วมกับชุมชน/สังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  
 

  เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ การพัฒนาจิต
สาธารณะและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
     1) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ   
     2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
         

  เป้าประสงค์ที่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  
    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทันสมัย 
                               พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่) 

 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
     1) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

    บูรณาการตามพันธกิจ 
     2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

   
 เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี 
    ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

   (ประสิทธิภาพ หรือ การท างานท่ัวทั้งองค์กรเป็นระบบ P-D-C-A  
                       และระบบการประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ) 
 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   2) ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการ 

 พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12  
   3) ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย   
   4) ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย 

    ในก ากับของรัฐ 
    5) จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผล      
         เป็นรูปธรรม 

    6) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของส านักงบประมาณ 
    7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

 

7 
 
 

 
 เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  

(คุณภาพ หรือ บุคลากรพึงพอใจ ปลอดภัยในการท างาน มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
ผู้รับบริการประทับใจ หน่วยงานภายนอกพึงพอใจ) 

 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
    1) จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy 
      2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้าน Digital Economy 
 
  เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
      (ประสิทธิผล หรือ ผลงานทั้งองค์กรได้รับการรับรองเป็นหน่วยงาน 
                                ตัวอย่าง ระบบสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้มแข็ง) 

 การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
      1) ร้อยละรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 
       2) ระดับขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ 
 
 คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (ปีการศึกษา 2561 - 2564) เป็นเครื่องมือส าคัญ ในกระบวนการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งหน่วยงาน 
ผู้ด าเนินการและผู้บริหาร สามารถน าผลการด าเนินงานมาประกอบการพิจารณา แก้ไขปัญหา ปรับปรุง 
การด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในอนาคต เพ่ือให้บรรลุผลตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12 ซึ่งเครื่องมือดัชนีชี้วัดความส าเร็จนี้สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงานส าหรับผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทักษะสูง เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวนดัชนีชี้วัด 

ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวนดัชนีชี้วัด 

ระดับคณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล        

10 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานวิจัยและพัฒนา  
 

6 4 
 (วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี,สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ+1) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 

7 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ 

11 4 

รวม 37 22 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ที่  1 .1 คณ าจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่ อให้ เป็นที่ ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน  
   และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนาองค์กร) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.1   ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล  

หน่วยนับ      ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  ในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การรับรู้  การติดต่อสื่อสาร
ตลอดจนการเรียนรู้ต่าง ๆ ล้วนกระท าผ่านทางเครือข่ายสังคม (Social Network) จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีหรือ กระบวน 
การเรียนการสอน และเพื่อก้าวทันสังคมโลกที่เปลี่ยนไป การน าสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนนับเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งการน ามาใช้นี้อาจใช้เพียงบางบทเรียนก็ได้  

 สื่อดิจิทัล หมายถึง   (Digital Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานด้วยใช้รหัสดิจิทัลสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองมือดิจิทัล และกลุ่มสื่อดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มเครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล โดยครอบคลุม
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต การโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงโปรแกรม และแอปพลิเคชั่น
ต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือ 

2. กลุ่มเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) หมายถึง สื่อที่ใช้ส าหรับการน าเสนอผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ท างานด้วยระบบดิจิทัล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 2.1 สื่อมัลติมี เดีย หมายถึง การน าสื่อหลายชนิดมาผสมสานกัน ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ ง
ภาพ เคลื่ อนไหว เสียง และวิดี โอ โดยอาศัยกระบวนการผลิตผ่ าน เครื่องมือที่ ท างานด้วยระบบดิจิทั ล  
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด และสมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ  

 2.2  สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อที่งานด้วยระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้สื่อสารระหว่าง
กันในเครือข่ายสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ได้ แก่  1 ) Weblogs 2 ) Social Network 3 ) Online Video 4 ) Porto Sharing 5 ) Wikis 6 ) Virtual Worlds  
7) Crowd Sourcing 8) Podcasting 9) Web board 10) Micro Blogging นอกจากนี้ยั งรวมถึงสารสนเทศ 
แบบออนไลน์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Journals) แมคกาซีนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-magazine) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฯลฯ) และแอปพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่ท างาน 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด สมาร์ทโฟน ฯลฯ 

สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ทีส่อนด้วยสื่อการสอนดจิิทัล 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีส่อนด้วย 
สื่อการสอนดิจิทัล 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

xxx 

 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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      ผลการด าเนินงาน  

      การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์
ประจ า ทั้งหมด 

(ไม่นับอาจารย์ท่ี
ลาศึกษาต่อ) 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าที่สอน
ด้วยสื่อการ
สอนดิจิทลั 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    
 
    เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.1.1 - 01 รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
KPI 1.1.1.1 - 02 รายการ/รายวิชา ทีส่อนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 
1.1.1.1 

ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ  
พันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
xxx 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมด 

 

จ านวนอาจารย์
ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญา
เอก 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.2 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.1.2 - 01  
KPI 1.1.1.2 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ 
ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

X 100 

 
= 

 
xx 

X 100  = ร้อยละ .... 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
xxx 

ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
              - ปฏิบัติงานจริง  
              - ลาศึกษาต่อ  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
              - อาจารย์  
              - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
              - รองศาสตราจารย์  
              - ศาสตราจารย์  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.1.1.3 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมด 

 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทีด่ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.1.1.2 - 01 รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
KPI 1.1.1.2 - 02 รายชื่ออาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

 

21 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อม 
ด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร ์  
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

มหาวทิยาลัย  
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 
1.2.1.1 

ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.2.1.1 - 01  
KPI 1.2.1.1 - 02  

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ที่ 1.3  หลักสูตรและการจัดการทันสมัยมีมาตรฐานระดับชาติและสากล (คุณภาพ) 

ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย  
                       

หน่วยนับ   คะแนน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด  :  ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ/มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อน
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ/มหาวิทยาลัย รับผิดชอบ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์ สกอ.) (ใช้ผลการตรวจประเมินที่ผ่านการตรวจจากผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ สกอ.) 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
= 

 
xx 

 
= .... คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะ/มหาวิทยาลยั 
รับผิดชอบ 

xxx 

 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ คณะ/หลักสตูร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

หลักสูตร 
(ปีการศึกษา ......) 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 
1.3.1.1 

คะแนน    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ล าดับ คณะ/หลักสตูร ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

หลักสูตร 
(ปีการศึกษา ......) 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

4. คณะบริหารธุรกิจ  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

7. คณะศิลปศาสตร ์  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  
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ล าดับ คณะ/หลักสตูร ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
หลักสูตร 

(ปีการศึกษา ......) 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 1. หลักสูตร......  
 2. หลักสูตร......  
 3. หลักสูตร.....  
 4. หลักสูตร.....  
 รวม  

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น... หลกัสูตร  

  เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.3.1.1 - 01 รายงานสรุปผลการประเมินของทุกหลักสูตร 
KPI 1.3.1.1 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.2  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ 
           ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หน่วยนับ      ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด  :  พิจารณาจากผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะการพูด การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนวชิาภาษาอังกฤษพืน้ฐานทีส่อบผา่นเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

 

จ านวนนักศึกษาทีส่อบผ่านเกณฑก์ารทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

X 100 

 
= 

 
xx X 100  = ร้อยละ .... 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้ารับการ
ทดสอบ 

xxx 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย โดยสถาบันภาษาร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   (Common Data Set) จ านวน 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ  
จ านวนนักศึกษาทีส่อบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  
ร้อยละของนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.3.1.2 - 01  
KPI 1.3.1.2 - 02  

 

ผู้รับผดิชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รายงาน ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.2 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา 
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นบัณฑิต
พร้อมใช้  และเพ่ือการน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 

 

 
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้าน

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย X 100 
 
= 

 
xx X 100  = ร้อยละ .... 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ xxx 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงานโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) จ านวน 
จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ  
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  

 
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.3.1.3 - 01 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ 
KPI 1.3.1.3 - 02 รายงานผลการสอบด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชีว้ัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 

ดชันีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 
1.3.1.3 

ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของ
สังคม (ประสิทธิผล) 

 
ดัชนีชี้วัดที่ 1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
      แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย  
 

หน่วยนับ   ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ  2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ  3) บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม   ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ ใช้บัณฑิต โดยมีความหมาย ดังนี้   ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 
4 ด้าน ได้แก่ 
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ หมายถึง บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 
  2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ 
สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
 3) บัณฑิตมี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น มีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง  
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม หมายถึง บัณฑิตที่พัฒนาสังคมตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ เป็นผู้น า เป็นคนดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือน า  
องค์ความรู้มาพัฒนาสังคม 

สูตรารค านวณ 
1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตภายใน 1 ปี 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาก 

การประเมินบณัฑิต 
 
= 

 
xx 

 
= xx 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด  xxx 
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2. ค านวณค่าร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ 
 

 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 

X 100 
 
= 

 
xx 

 
X 100  = ร้อยละ .... 

5  xxx 
 

ผลการด าเนินงาน  

รายละเอียดการด าเนินงานโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี 
ค่าเฉลี่ยคะแนน

ประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

คิดเป็นร้อยละ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
2. ด้านความรู ้   
3. ด้านทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย     
1.บัณฑิตคิดเป็นระบบ        
2.บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ     
3.บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
4.บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม        

ผลการประเมิน ................. คะแนน ร้อยละ..... 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

 
 
 

 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 
1.4.1.1 

ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.4.1.1 - 01  
KPI 1.4.1.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.4.1.2  ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

หน่วยนับ     ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา การนับกรณีการท างานสุจริต  ทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนได้ 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

 
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี X 100 
 
= 

 
xx 

 
X 100  = ร้อยละ .... 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด xxx 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงานโดยกองพัฒนานักศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด   
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

  

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาที่เรียน   

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน   
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา   
7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

  

วิธีค านวณ  
(3.+4.) 

X 100 
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ    
   ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี 2.-(5.+6.+7.+8.+9)  

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 
1.4.1.2 

ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 1.4.1.2 - 01  
KPI 1.4.1.2 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 1.4.1.3  จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

หน่วยนับ     จ านวนรางวัล 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  พิจารณาจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

สูตรการค านวณ 
   การนับจ านวนผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงานของคณะ.......................... 
ล าดับ รางวัล - รายการประกวด ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 
1.    
2.    

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน จ านวนรางวัล 
คณะครุศาสตร์อุตสากรรม  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
คณะบริหารธุรกิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
                   รวม  
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 1.4.1.3 - 01  
KPI 1.4.1.3 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกลุ เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีช้ีวัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที 1.4.1.3   

 
จ านวน
รางวัล 

    สูงกว่าเป้าหมาย  
  เป็นไปตามเป้าหมาย  
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 

 

เป้าประสงค์ 2.1    นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร) 

ดัชนีชี้ วัด 2.1.1.1  ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                          ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

หน่วยนับ    ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ซึ่งผลงาน
ต่างๆ นั้นสามารถอยู่ ในรูปแบบของการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การตี พิมพ์  
ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในประกาศของ สมศ. ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus และเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ 
ด้านการวิจัยของนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัย  

สูตรการค านวณ  

 
จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ X 100 
 
= 

 
ร้อยละ .... 

   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนอาจารย์

ประจ า 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   

 มหาวิทยาลัย   

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.1.1.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.1.1.1 - 01  
KPI 2.1.1.1 - 02  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัด 2.1.1.2     จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอก ทั้งท่ีเป็นหัวหน้าโครงการ 
                           และเป็นผู้วิจัยร่วม                          
 

หน่วยนับ      โครงการ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณาการการท างานวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
(จ านวนโครงการบูรณาการ หมายถึง หน่วยงานภายนอกร่วมวิจัยและงบประมาณจากภายนอก ไม่ใช่โครงการ
ใช้เงินตนเอง 100%)  
 

สูตรการค านวณ  
 

จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณาการการท างานวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

    การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณาการ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7 คณะศิลปศาสตร ์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา  

 รวม 10 หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.1.1.2      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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    เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.1.1.2 - 01  
KPI 2.1.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 2.2  ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ) 
 

ดัชนีชี้วัด 2.2.1.1   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 
            

หน่วยนับ             ร้อยละ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี
แนวทาง การด าเนินงานเป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ 
ตามแผนที่ก าหนดไว้   เช่น  การสนับสนุนด้ านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจั ดสรรทุนวิจัย 
จากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็นรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจน
การด าเนินการอ่ืนๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

สูตรการค านวณ  

 
ความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม
แผนพัฒนาระบบสนบัสนุนนการวิจัย X 100 

 
= 

 
ร้อยละ .... 

   จ านวนกระบวนการในแผนทัง้หมด 
 

ผลการด าเนินงาน  

 
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย
ดังนี้ 

ล าดับ แผนด าเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ 

1 การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย 1 ปีงบประมาณ  
2 การสร้างฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์ /เครื่องมือ 

ของงานวิจัย 
1 ปีงบประมาณ  

3 สร้างโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 1 ปีงบประมาณ  
4 การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ปีงบประมาณ  

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
1.การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยได้ข้อสรุปและได้
ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน).............................................. .. 
....................................................................................................... ................................................... 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 
2.2.1.1      

ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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2. การสร้างฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์ /เครื่องมือ ของงานวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสร้างฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์ /เครื่องมือ ของงานวิจัย  
ได้ข้อสรุปและได้ด าเนินการ คือ............................ (อธิบายผลตามแผน).....................................................    
3. สร้างโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสร้างโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ได้ข้อสรุปและ 
ได้ด าเนินการ คือ.................................................... (อธิบายผลตามแผน).................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
4.การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ข้อสรุป 
และได้ด าเนินการ คือ.................................................... (อธิบายผลตามแผน)........................................... 

....................................................................................................................................... ........................ 

เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.2.1.1 - 01  
KPI 2.2.1.1 - 01  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดชันีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 2.3   จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาต่อจ านวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ดัชนีชี้วัด  2.3.1.1 จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 
                         ในระยะ 1 ปี                        

หน่วยนับ         ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : แสดงให้เห็นศักยภาพของอาจารย์ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
โดยการน ากระบวนการบริการทางวิชาการและน ากระบวนการวิจัยหรือผลงานวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (หลังจากส่งมอบรายงานการวิจัยแล้ว ภายใน  
1 ปี มีการน าผลงานนั้นไปใช้ในการบริการวิชาการ เช่น เป็นเนื้อหาในการบริการวิชาการ เป็นกิ จกรรม
บริการวิชาการท่ีเป็นรูปธรรม) 
สูตรการค านวณ  
 
 
  

 
ผลการด าเนินงาน  

การรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน

โครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 

จ านวน
โครงการวิจัยท่ี

บูรณาการ 

ร้อยละ 
ที่บูรณาการ 

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธรุกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์    
7 คณะศลิปศาสตร ์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน    
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา    

 มหาวิทยาลัย    
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.3.1.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

              จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนา 
การจัดการเรยีนการสอนหรือการบริการวิชาการในระยะ 1 ป ี  x    100    =  ร้อยละ ... 
                     จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.1.1 - 01       
KPI 2.3.1.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา    
  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร                      
หน่วยนับ   ผลงาน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยและ
แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
    ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงขนิดของการ
สร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น 
สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

สูตรการค านวณ 

   นับจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการจด          
  ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  
ล าดับ จ านวนผลงานวิจัยที่จดทะเบียนฯ ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน/คณะ 

1    
2    
3    

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.1.2  - 01       
KPI 2.3.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 2.3.1.2      ผลงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ดัชนีชี้วัด 2.3.2.1 จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
 

หน่วยนับ     บาท/คน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและที่ได้รับจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ ได้ผลงานวิจัยที่ เกิดประโยชน์  และสามารถน าไปใช้ได้จริง  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนงบประมาณจากภายในและภายนอกที่สนับสนุนการวิจัย และ 
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าแยกสังคม/วิทยาศาสตร์ ดัชนีชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินศักยภาพ
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สูตรการค านวณ 
สายวิทย=์ จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก      =........... บาท 
             จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

 
 

สายสังคม = จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก    =........... บาท 
             จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ..........มีจ านวนเงินสนับสนุนวิจัยในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ งสิ้น 
..................บาท จ านวนอาจารย์ ........คน คิดเป็นเงินสนับสนุนวจิยัต่ออาจารย์และนกัวิจยัท้ังหมด .............
บาท 
 จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสิ้น ................บาท จ านวน
อาจารย์ ....... คน คิดเป็นเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ...............บาท 
 
 
 
 
 
 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด 2.3.2.1 บาท/คน     สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงนิ
ภายใน 
(บาท) 

จ านวนเงนิ
ภายนอก
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนเงิน/คน 
(บาท/คน) 

สายวิทย์ (1) (2) (1)+(2)= (3) (4) (3)/(4) 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์      
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
4 คณะบริหารธุรกิจ - วิทย ์      
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์      
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่      
8 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ      
 รวม      

สายสังคม      
1 คณะบริหารธุรกิจ - สังคม      
2 คณะศิลปศาสตร์ - สังคม      
 รวม      

 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 2.3.2.1 - 01  
KPI 2.3.2.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก  
 

ดัชนีชี้วัด   3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ  
                         ชุมชน เอกชน  ภาคอุตสาหกรรม 
 

หน่วยนับ              เครือข่าย 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด: พิจารณาจากการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการด้านการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยกับเครือข่าย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม
จากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายการท างานและมีแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 

สูตรการค านวณ  

        จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนเครือข่าย

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   

 รวม 10 หน่วยงาน   
   

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.1.1.1      เครือข่าย    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.1.1.1 - 01  
KPI 3.1.1.1 - 02  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัด   3.1.1.2    ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการด าเนินงาน 
         ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย  
                          

หน่วยนับ                ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยด าเนินการลงนามความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการด้านการให้บริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรม 
การด าเนินงานตามที่ได้ท าความร่วมมือไว้  ทั้งนี้ เพ่ือที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการวัดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลังจากมีการท าความร่วมมือแล้ว  
 

สูตรการค านวณ   
 
               จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการด าเนินงานต่อเนื่อง 
                                   ร่วมกับมหาวิทยาลยั                                                       x 100  = ร้อยละ... 
              จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการท า MOU หรือ MOA ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย   

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน

เครือข่ายท้ังสิน 

จ านวน
เครือข่ายท่ีมีการ

ด าเนินงาน
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธุรกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7 คณะศิลปศาสตร ์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา    

 รวม     
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.1.1.2      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.1.1.2 - 01     
KPI 3.1.1.2 - 02     
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 3.2   ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน    
 

ดัชนีชี้วัด 3.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการ 
                       วิชาการ 
                          

หน่วยนับ        ร้อยละ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงกระบวนการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไป
ด้วยความมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างแท้จริง และยังส่งผลต่อการพัฒนา 
การเรียนการสอน การวิจัย จึงควรมีการก าหนดแผนการบริการวิชาการทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้  และทั้งที่ให้
เปล่า และควรมีการประเมินผลด าเนินงาน เพ่ือน ามาพัฒนาต่อไป   

สูตรการค านวณ  

ความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ  x 100 = ร้อยละ ... 
                                จ านวนกระบวนการในแผนทั้งหมด 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

 มหาวิทยาลัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านบริการวิชาการ ดังนี้ 
  
ล าดับ แผนด าเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาด าเนินงาน ด าเนินการ 

1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักบริการวิชาการ   
2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายผู้รับบริการวชิาการ   
3 มีระบบส ารวจความพึงพอใจการใช้ระบบการบริหาร

จัดการด้านบริการวิชาการ 
  

4 สรุปผลการด าเนนิงาน และวางแผนการด าเนนิงานใน
ปีถัดไป 

  

                       จ านวนแผน  4  ข้อ = 100   
                ด าเนินการแลว้  2  ข้อคิดเป็นร้อยละ 50%   

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.2.2.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ผลการด าเนินการ 
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักบริการวิชาการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักบริการวิชาการได้ข้อสรุปและได้
ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน).................................... ....................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายผู้รับบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายผู้รับบริการวิชาการได้ข้อสรุป 
และได้ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน)............................. .................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
3.มีระบบส ารวจความพึงพอใจการใช้ระบบการบริหาจัดการด้านบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการใช้ระบบการบริหาจัดการด้านบริการ 
วิชาการได้ข้อสรุปและได้ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน)................... 
............................................................. ............................................................................................ ........... 
4.สรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 
สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไปได้ 
ข้อสรุปและได้ด าเนินการ คือ................................................. (อธิบายผลตามแผน)......................... .......... 
............................................................................................................................. ....................................... 
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.2.2.1 - 01      

KPI 3.2.2.1 - 02      
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 



 
 

                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เป้าประสงค์ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ            
ประเทศ  

 

ดัชนีชี้วัด 3.3.1.1 จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย  
หน่วยนับ             หนว่ยงาน  
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากบุคคล ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
ที่เข้ารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย (จ านวนจากภายนอก) กรณีบุคคลที่เข้ารับบริการแต่ไม่มีหน่วยงาน
รองรับ ให้นับเป็นหน่วยงานได้ 
 

สูตรการค านวณ: 
  

จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ารับบริการ (บริการสังคม) 

 
ผลการด าเนินงาน  

 

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงานภายนอก /คนที่เข้ารับบริการสังคม ด าเนินการ 
หน่วยงานภายใน 

ผู้ให้บริการ 
1   คณะ........ 
2   คณะ....... 
3    
4    
5    

มหาวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.3.1.1      หน่วยงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 
 

                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.3.1.1 - 01  
KPI 3.3.1.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เป้าประสงค์ 3.4    พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ   
 

ดัชนีชี้วัด 3.4.1.1   จ านวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

หน่วยนับ              โครงการ 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด : พิจารณาจากโครงการบริการสังคม โดยโครงการให้บริการในรูปแบบต่างๆ 
ตามความถนัดและในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นแบบให้บริการที่เกิดรายได้ตามระเบียบบริการสังคม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม นับจ านวน
โครงการบริการสังคมที่ก่อให้เกิดรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

สูตรการค านวณ:   

จ านวนโครงการบริการสังคม 

ผลการด าเนินงาน  

 

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 

โครงการบริการสังคม -
เป้าหมาย 

ผลด าเนินงาน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
12.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
13 สถาบนัสหวิทยาการดิจิทัลหุน่ยนต์   
14. สถาบนัภาษา   

 รวม    

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.4.1.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 
 

                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.4.1.1 - 01       
KPI 3.4.1.1 - 02       

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ดัชนีชี้วัด 3.4.1.2     จ ำนวนเงินรำยได้จำกกำรบริกำรสงัคม 

หน่วยนับ              ล้านบาท 
  

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :   พิจารณาจากรายได้ที่เกิดจากการให้บริการสังคม ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ของหน่วยงานผ่านการให้บริการสังคม นอกจากก่อให้เกิดรายได้ต่อ
หน่วยงานแล้ว  ยังก่อให้เกิดความเชื่ยวชาญยิ่งขึ้นอันส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และยังส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 

 สูตรการค านวณ     

จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการสังคม 
 

ผลการด าเนินงาน  

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ

บริการสังคม 
จ านวนเงิน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา   
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
12 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
13 สถาบนัสหวิทยาการดิจิทัลหุน่ยนต์   
14 สถาบนัภาษา   

 มหาวิทยาลัย   
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.4.1.2      ล้านบาท    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 
 

                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.4.1.2 - 01       
KPI 3.4.1.2 - 02       

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ  

ดัชนีชี้วัด  3.5.1.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง           

                        เศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยนับ            โครงการ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : พิจารณาจากจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ชุมชน และสังคม 

สูตรการค านวณ  

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้แก่ชุมชน และสังคม ทั้งหมด 

 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ฯ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7 คณะศิลปศาสตร ์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา  

 รวม   
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 3.5.1.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 3.5.1.1 - 01      
KPI 3.5.1.1 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  

เป้าประสงค์ 4.1  มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง   
                      ไปของประเทศ  

ดัชนีชี้วัด 4.1.1.1 จ ำนวนโครงกำรบรูณำกำรด้ำนท ำนบุ ำรุงศำสนำ ศลิปะ วฒันธรรม ร่วมกบัสงัคม   
                           ชมุชน องค์กร 

หน่วยนับ           โครงการ 
  

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
การผลิตบัณฑิต ด้วยการจัดโครงการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม 
ชุมชน องค์กรให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น โดยนับจ านวนโครงการบูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร  
 

สูตรการค านวณ  
 

จ านวนโครงการบูรณาการด้านท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน โครงการบูรณาการ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4 คณะบริหารธุรกิจ  
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7 คณะศิลปศาสตร ์  
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ  
10 กองศิลปวัฒนธรรม  

 มหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1      โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 4.1.1.1  - 01      
KPI 4.1.1.1  - 02      

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัด 4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เผยแพร่บนสื่อ     
                       เทคโนโลย ี
หน่วยนับ   ผลงาน 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาจากการน าผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี โดยแสดงหลักฐานเป็นรูปธรรมหรือสรุปการรายผลงานที่ได้จากการจัดโครงการ 
บูรณาการ 
  

สูตรการค านวณ : 

จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 
 

ผลการด าเนินงาน  

 การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผลงานที่
เผยแพร่บนสื่อ

เทคโนโลย ี

ชื่อผลงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4 คณะบริหารธุรกิจ   
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 คณะศิลปศาสตร ์   
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่   
9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
10 กองศิลปวัฒนธรรม   

 มหาวิทยาลัย   
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 4.1.1.2      ผลงาน    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 4.1.1.2 - 01  
KPI 4.1.1.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน  
 

ตัวช้ีวัด 4.2.1.1. ระดับความส าเร็จของโครงการ Green University  
                                                

หน่วย       ร้อยละ 
  

ค าอธิบายตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แต่ละคณะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยถูก
จัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการก าหนด
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุ่งม่ันใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้
ทรัพยากรน้ า, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  โดยผู้รับผิดชอบ
ต้องจัดท าแผนประจ าปี และวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนของโครงการที่ก าหนด  

สูตรการค านวณ : 
ความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนโครงการ Green University    x 100 

โครงการ Green University 

ผลการด าเนินงาน  

 

ผลการด าเนินการมหาวิทยาลัยโดยส านักอธิการบดี (กองกลาง) ได้ก าหนดโครงการ Green University 
ประจ าปีดังนี้ 
กิจกรรม แผนด าเนินการโครงการ Green University 

ชื่อโครงการ................................  
ระยะเวลาด าเนินงาน ด าเนินการ 

1    
2    

                       จ านวนกิจกรรม    ....   กิจกรรม= 100   
                ด าเนินการแลว้  ......  โครงการคิดเป็นร้อยละ 75   

  
กิจกรรม แผนด าเนินการโครงการ Green University 

ชื่อโครงการ................................  
ระยะเวลาด าเนินงาน ด าเนินการ 

1    
2    

                             จ านวนกิจกรรม    ....   กิจกรรม= 100   
                ด าเนินการแลว้  ......  โครงการคิดเป็นร้อยละ 75   

 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1      ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 4.2.1.1 - 01      รายงานสรุปโครงการ 
KPI 4.2.1.1 - 02       

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
                             อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับ 
                        การเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 

ดัชนีชี้วัด 5.1.1.1   ร้อยละของบุคคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้ วัด :  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทั้ งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้ มีความรู้ 
ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงนับเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้อาจารย์และสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม/สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ/วิชาการที่ เหมาะสม   ซึ่ งการเข้ารับการอบรมนี้สามารถนับได้ทั้ งจากอบรม 
ที่หน่วยงานภายใน/ภายนอก เป็นผู้จัด 

สูตรค านวณ 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

 
 
 
 
 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนชีี้วัดที่ 5.1.1.1    ร้อยละ 

 
   สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ/วิชาการ   x 100 = ร้อยละ ... 
                     จ านวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ/วิชาการ   x 100  = ร้อยละ ... 
                       จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
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การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์
ประจ า ทั้งหมด 

(ไม่นับอาจารย์ท่ีลา
ศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทีไ่ด้รับ
การพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    

มหาวิทยาลัย    
 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย  

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนสาย

สนับสนุน ทั้งหมด 
 

จ านวนผู้รับการ
อบรม/สัมมนา 

คิดเป็นร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10. ส านักงานอธิการบด ี    

มหาวิทยาลัย    
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.1.1.1  - 01  รายการหลักฐานสรุป 
KPI 5.1.1.1  - 02  
 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รายงาน ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 5.2         ปฏิรูปมหาวิทยาลัย เป็น Digital University                          
 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.2.1.1      รอ้ยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการ  
                             ตามพันธกิจ 
 หน่วยนับ       ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  มหาวิทยาลัยในการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การให้ค าแนะน า
ปรึกษาในการพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงาน มีเกณฑ์มาตรฐานวัดความส าเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ  มีการวัดความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ เช่น  
การใช้งานบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (RMUTP Passport) การใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย และการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นของระบบสารสนเทศในการด าเนินงานครอบคลุม ดัชนีชี้วัดนี้เป็นการประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจ   
 
สูตรการค านวณ : 
 

ความส าเร็จในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจ     x  100 =  ร้อยละ ... 
แผนการปฏิบัติการของการใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานทั้งหมด 

 
ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ล าดับ 
แผนการด าเนนิงานด้านระบบ

สารสนเทศตามพันธกิจ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1    
2    
3    
4    

 
 
 
 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.2.1.1 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 5.2.1.1 - 01  
KPI 5.2.1.1 - 02  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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เป้าประสงค์ 5.3    การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตาม 
                       หลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.1 ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

หน่วยนับ   ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  มหาวิทยาลัยได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานกล่าวคือ เน้นการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ ได้ตอบสนองนโยบายส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) โดยให้หน่วยงานของภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของงานของหน่วยงานในทุกมิติ ทั้งด้านความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิด  ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนะธรรมคุณธรรมในองค์กร  และด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  ดังนั้นจึงใช้คะแนน
การประเมินาจากปปช. ในภาพรวมเป็นเกณฑ์ 

สูตรการค านวณ 
ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข                     รายการ 
KPI 5.3.1.1 - 01 รายงานผลการประเมินจากปปช.ประจ าปี 
KPI 5.3.1.1 - 02  
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

   
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.1 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 ดัชนีชี้ วัดที่  5.3.1.2  ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการพัฒนา 
      มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 

 

หน่วยนับ          ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย : มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เกิดทักษะการคิด
วิ เคราะห์อย่ างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและกา รเรียนรู้ตลอดชีวิต  และผลักดันให้
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จดังกล่าว คือ ผู้บริหาร 
ทุกระดับของทุกหน่วยงาน ดังนั้นการก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานถือเป็น  
สิ่งส าคัญ  การประเมินในตัวบ่งชี้นี้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบันส านัก  
โดยประเมินจากร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานรับผิดชอบ และระดับมหาวิทยาลัยใช้ประเมินจากค่าเฉลี่ยรวม 
 

สูตรการค านวณ 
 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับระดับมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
เป้าหมาย 
การศึกษา 

บรรลุ ร้อยละ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
4 คณะบริหารธุรกิจ    
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7 คณะศิลปศาสตร์    
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.2    

 
ร้อยละ   สูงกว่าเป้าหมาย  

เป็นไปตามเป้าหมาย  
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวนดัชนีชี้วัดทั้งหมดท่ีบรรลุผลการด าเนินงาน x 100 = ร้อยละ ... 
                    จ านวนดัชนชีี้วัดทั้งหมดท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.1.2  - 01  
KPI 5.3.1.2  - 01  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 

ล าดับ หน่วยงาน เป้าหมาย 
การศึกษา  

บรรลุ ร้อยละ 

9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา    
11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
12 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
13 ส านักงานอธิการบดี    
14 สถาบันภาษา    
 มหาวิทยาลัย    
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.3  ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย  
                       

หน่วยนับ     ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับเรื่องบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยโดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ลด หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะท าให้
มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย โดยการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรอบปีงบประมาณมีเป้าหมายหลัก 
คือ ความเสี่ยงแต่ละด้านลดลง และมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดอืน 

    จ านวนความเสี่ยงที่ลดลง หมายถึงความเสี่ยงที่ได้การประเมินภายหลังการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในพบว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนลดลง 

 จ านวนความเสี่ยงทั้งหมด หมายถึง ความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
และจัดล าดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในแต่ละปีงบประมาณ 

สูตรการค านวณ 
จ านวนความเสี่ยงที่ลดลง x 100  = ร้อยละ ... 

                              จ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

รายละเอียดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแสดงได้ดังนี้ 

ล าดับ รายการความเสี่ยงทั้งหมด ผลด าเนินการที่สัมฤทธิ ์

1.   
2.   
3.   
4.   

รวม  
ร้อยละความเสี่ยงทีล่ดลง = 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.3   

 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.1.3  - 01  
KPI 5.3.1.3  - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที ่5.3.1.4  ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

หน่วยนับ               ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ  การบริหารเพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ิมความความสามารถในการแข่งขัน  
เพ่ือสรางความเขาใจใหกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรับทราบ
ถึงความจ าเป็น กรอบเวลา เงื่อนไขและผลประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัย จึงจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือให้กลไกการบริหารงานต่างๆ สามารถ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีชี้วัดนี้เป็นการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการ  
โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมที่แผนก าหนด น าเสนอในรูปร้อยละ 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
  

กิจกรรมด าเนินการ 
          1. จัดประชุมให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
              แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการยกร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3. คณะกรรมการยกร่างจัดท าร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐส าเร็จ 
4. น าร่างกฎหมายไปประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
5. น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผู้บริหารมาประกอบการพิจารณาปรับแก้กฎหมาย 
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัย 

              ในก ากับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
7. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่5.3.1.4   ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ     x  100  =  ร้อยละ... 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ล าดับ รายงานความส าเร็จ 
  
  
  
  
  

 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.1.4  - 01  
KPI 5.3.1.4  - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.5  จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผล 
                          เป็นรูปธรรม                         
 

หน่วยนับ              จ านวนองค์ความรู้ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น จากการฟัง  การอธิบาย  การอ่าน  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือใน
บางครั้ง ไม่สามารถอธิบายว่าเกิดความรู้เหล่านั้นได้อย่างไร  โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน า ไปใช้ได้
โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้  เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์ หรืองานที่กระท าอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันได้โดยพิจารณาจากจ านวน 
องค์ความรู้ที่น า มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน  

สูตรการค านวณ 

จ านวนองค์ความรู้ที่น า มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนา 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร ์  
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10. สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
11. ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  
12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13. สถาบนัภาษา  
14. ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัย  

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.5   

 
องค์ความรู้    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.1.5 - 01  
KPI 5.3.1.5 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

 
 

81 
 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของส านักงบประมาณ 
 

หน่วยนับ    ร้อยละ 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลนั้น มหาวิทยาลัย 
จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจะต้องเป็นไปตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่รัฐบาลได้ก าหนดในปีนั้นๆ และขอความ
เห็นชอบต่อส านักงานประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามแผนฯ โดยดัชนีชี้วัดนี้ใช้การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 
และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ผลการเบิกจ่ายจริง) เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้ขอความเห็นชอบกับส านักงบประมาณไว้ 

 สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย – ร้อยละของผลการเบิกจ่าย 
 

ผลการด าเนินงาน  

รายละเอียดการด าเนินงาน การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 

แผนการเบิกจ่ายจากส านักงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง 
ไตรมาส ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 30.29   
2 52.29   
3 74.29   
4 96.00   

 

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.2.1 

 
ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 

KPI 5.3.2.1 - 01  
KPI 5.3.2.1 - 02  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกลุ เบอร์ติดต่อ 
ผู้ก ากับดัชนีช้ีวัด ......................... 

(........ ต าแหน่ง.......) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.2.2  ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  
 

หน่วยนับ     คะแนน 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมี
การจัดท าแผน เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุน การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดัชนีชี้วัดนี้จึงใช้ผลการ
ประเมินจาก สกอ. ระดับสถาบันองค์ประกอบที่ 5  มาเป็นเกณฑ์ 

สูตรการค านวณ 
ผลการประเมินจากสกอ. องค์ประกอบที่ 5 ระดับสถาบัน 

 

ผลการด าเนินงาน  

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน ผลการประเมิน 

1. การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ  ( 7ข้อ )  
2. ผลการบริหารงานของคณะ   
3. ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร  

ค่าเฉลี่ยระดับ มหาวิทยาลัย  

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.3.2.2 - 01  
KPI 5.3.2.2 - 02  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.2.2   
 

คะแนน    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เป้าประสงค์ 5.4  มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 
                      มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

ดัชนีชี้วัด 5.4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy 
 

หน่วยนับ   โครงการ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด : โครงการบูรณาการ หมายถึง โครงการที่ท าร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนDigital Economy 
หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน าเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือให้เราแข่งขันกับชาติต่างๆ ได้ 

สูตรการค านวณ  

จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy) 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร์  
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
10. สถาบนัสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  

รวม  
 
 
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.4.1.1 โครงการ    สูงกว่าเป้าหมาย  
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                                                                                                           (ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.4.1.1 - 01 รายงานผลสรุปโครงการ 
KPI 5.4.1.1 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอรต์ิดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เป้าประสงค์ 5.5   มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  

ดัชนีชี้วัด 5.5.1.1 ร้อยละรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ  
 

หน่วยนับ            ร้อยละ 
 

ค าอธิบายดัชนีชี้วัด :  งบประมาณภาครัฐ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้จากรัฐ โดยตรง รายได้อ่ืน
หมายถึง รายได้ที่ไม่ใช่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้มหาวิทยาลั ย แต่เป็นจ านวนเงินรายได้จากการ 
จัดการศึกษาและบริการรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค และรายได้อ่ืน 
 

สูตรการค านวณ 

         จ านวนเงินรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ    x  100  = ร้อยละ ... 
              จ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน

งบประมาณ
รายจ่าย 

จ านวน 
     งบประมาณ      

     รายได้ 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    

4. คณะบริหารธุรกิจ    
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
7. คณะศิลปศาสตร ์    
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่    
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
10. สถาบนัวิจัยและพัฒนา    
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
12. ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน    
13. ส านักงานอธิการบดี    

มหาวิทยาลัย    
 

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.5.1.1 ร้อยละ    สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



                                คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการ 
KPI 5.5.1.1 - 01  
KPI 5.5.1.1 - 02  

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

ผู้ก ากับดัชนีชี้วัด ......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/
รายงาน 

......................... 
(........ ต าแหน่ง.......) 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ระยะท่ี 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ปี 

(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/ค่าเฉลี่ย

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.1 คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นท่ี
ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเป็นผูส้รา้ง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
(การพัฒนาองค์กร) 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย ์
    พัฒนาการเรียนการสอน 

1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอน
ด้วยสื่อการสอนดิจิทลั 

สวท.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 40 50 60 70 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 

กบ.และ
คณะ 

ร้อยละ 23.70 20 22 24 26 

1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ   
 

กบ.และ
คณะ 

ร้อยละ 26.52 25 25 30 30 

1.2 ระบบทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ) 

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (อาจารย์
นักศึกษาและผู้มารบับริการ) ใน
การไดร้ับการสนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการจดัการเรียน
การสอนที่เป็นมาตรฐานและ
ทันสมัย 

1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมใน
การเรยีนรู ้
 
 
 
 

สวส. สวท.
และคณะ 

ร้อยละ N/A 30 40 50 60 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมยัมมีาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
(คุณภาพ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง (จากใน
ประเทศและสากล) 

1.3.1.1 ผลการประเมินการ
บริหารหลักสตูรโดยรวมของ
มหาวิทยาลยั  

สวท.และ
คณะ 

คะแนน 3.30 3.01 3.05 3.10 3.15 
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หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ) 

เป้าประสงค์ 
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ป ี(ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/ค่าเฉลี่ย

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.3 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติและ
สากล (คณุภาพ) (ต่อ) 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี
ความสามารถสูง (จากใน
ประเทศและสากล) (ต่อ) 

13.1.2 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

สถาบัน
ภาษาและ

สวท. 

ร้อยละ N/A 20 20 25 25 
 
 
 
 

รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
(ต่อ) 

1.3.1.3  ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านเกณฑด์้านเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลยั 

สวท.และ 
สวส. 

ร้อยละ N/A 30 40 50 60 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
(ประสิทธิผล) 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 
ด้าน ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัตเิป็นเลิศ 
 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
 4) บัณฑิตเป็นท่ีพึ่งของสังคม 

1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลยั 
 
 

สวท.และ 
 กพศ. 

ร้อยละ N/A 
(TQF = 
88.20) 

70 75 80 80 

1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ป ี

สวท.และ 
กพศ. 

ร้อยละ 93.40 80 80 80 80 

1.4.1.3 จ านวนผลงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาต ิ

สวท. กพศ
และคณะ 

จ านวน
รางวัล 

N/A 20 20 25 25 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา  

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหารระยะ 
15 ปี  

(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.1 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
(การพัฒนาองค์กร) 

2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อ
โครงการวิจัยบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

2.1.1.1 ร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และ
นักวิจัย 
 
 

สวพ.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 15 20 25 30 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

 2.1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่
ได้ รับการสนับสนุนจากแหล่ง
ภ ายนอก   ทั้ ง ที่ เ ป็ นหั วหน้ า
โครงการ และเป็นผู้วิจัยร่วม 

สวพ.และ
คณะ 

โครงการ N/A 16 17 20 21 

2..2 ระบบสนับสนุนการ
วิจัยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ) 

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุน
การวิจัย 

2.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสนบัสนุนนการวิจัย 
 

สวพ. ร้อยละ N/A 50 60 70 80 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจดั
การศึกษาทางเทคโนโลยี
และการวจิัยเชิงพาณิชย์ 
(คุณภาพ) 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยเพื่อ
การจัดการศึกษาต่อจ านวน
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย ์

2.3.1.1 จ านวนของการวิจัยที่
น าไปพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนหรือการบริการวิชาการใน
ระยะ 1 ปี 
 
 
 

สวพ.สวท.
และคณะ 

ร้อยละ N/A 10 15 20 25 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (ต่อ) 

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ปี  

(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะ 15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วยนับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.3 มีการวิจัยเพื่อ
การจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์ 
(คุณภาพ) (ต่อ) 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย
เพื่อการจัดการศึกษาต่อ
จ านวนผลงานวิจัยเชิง
พาณิชย ์

2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัย
และพัฒนาท่ีสามารถจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร 

สวพ. 
วิศวกรรมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ฯ 

และ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ฯ 

ผลงาน N/A 4 6 9 11 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
(ต่อ) 

 2.3.2 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย (จ านวน
หน่วยงานภายนอก
สนับสนุนวิจัย จ านวน
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน
เงินท่ีได้รับเพื่อการวิจัยจาก
ภายนอก) 

2.3.2.1 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรคต์่ออาจารย์ประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวพ.และคณะ 
สายวิทย ์

  60,000/ 
สังคม 

20,000 

 บาท/คน N/A สาย
วิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สาย
วิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สายวิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

สาย
วิทย์  
60,000 
สังคม 
20,000 

 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ป ี(ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงาน
ที่จัดท า 

หน่วยนับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.1 มีระบบเครือข่าย
ความร่วมมือและบรูณา
การการท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก (การ
พัฒนาองค์กร) 

3.1.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
ที่มีผลงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้าน
การบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน 
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

สวพ.และ
คณะ 

เครือข่าย N/A 18 19 24 28 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
รองฯ ฝ่ายบริการ 
วิชาการ 
 

3.1.1.2 ร้อยละของจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการที่มีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

สวพ.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 80 80 80 80 

3.2 ระบบบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การแข่งขัน  
(ประสิทธิภาพ) 

3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักวิจัย 
และผูร้ับบริการด้านการบริหาร
งานวิจัย) ต่อการบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การปฏิบัตติามแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการ 
  

สวพ. ร้อยละ N/A 50 60 70 80 

3.3 การบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
(คุณภาพ) 

3.3.1 จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 

3.3.1.1  จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลยั 
 

สวพ.และ
คณะ 

หน่วยงาน N/A 16 24 32 38 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ 
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ป ี(ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเลม่พัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.4 พัฒนารายได้จาก
องค์ความรู้และการ
บริการวิชาการ  
(ประสิทธิผล) 

3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์
ความรู้และการบริการวิชาการ 
(สังคม) 

3.4.1.1 จ านวนโครงการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคม 
 

สวพ. คณะ 
สวส. สวท. 

สวพ.  
สถาบันภาษา 

และ สด. 

โครงการ N/A 18 21 27 29 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
รองฯ ฝ่ายบริการ 
วิชาการ 
(ต่อ) 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จาก
บริการสังคม 

สวพ.และคณะ ล้านบาท N/A 9.9 14.6 20.3 25.7 

3.5 ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนให้เป็นที่
พึ่งทางเทคโนโลยีและ
การพัฒนาอาชีพ 
(ประสิทธิผล) 

3.5.1 จ านวนผลงานบริการ
วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์
จริงในการพัฒนาอาชีพ 
(ตอบสนองนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นท่ีพึ่ง
ของสังคม) 

3.5.1.1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและสร้างมลูค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

สวพ.และคณะ โครงการ N/A 9 18 27 27 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร
ระยะ 15 ปี 

(ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 ระยะที่ 12 ) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.1 มีกลไกการ
อนุรักษ์และท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ตามบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
ของประเทศ  
(คุณภาพ) 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณา
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม (ตามยุทธศาสตร์
ชาติ) 

4.1.1.1 จ านวนโครงการบูรณาด้าน
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร 

กศว.และ
คณะ 

โครงการ N/A 25 25 25 25 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายกิจการฯ 

4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ท่ีเผยแพร่บนสื่อ
เทคโนโลย ี

กศว.และ
คณะ 

ผลงาน N/A 25 25 25 25 

4.2 มหาวิทยาลัย
สร้างจิตส านึก 
รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

4.2.1 จ านวนงบประมาณ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

4.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
โครงการGreen University 
 

กองกลาง ร้อยละ N/A 75 80 85 90 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ป ี(ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12) 

หน่วยงาน
ที่จัดท า 

หน่วยนับ 

Baseline  
ปี 60/
ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 

3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.1 มีระบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ เพ่ือให้บุคลากร
ท างานอย่างมืออาชีพพร้อม
รับความปลี่ยนแปลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี(การพัฒนา
องค์กร) 

5.1.1 ระดบัความพึงพอใจของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการส่งเสริม
การท างานและการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบ (ระดับ
บริหาร อาจารย์ พนักงานสาย
สนับสนุนตามหลักธรรมา 
ภิบาล) 

5.1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการ
พัฒนาด้านอาชีพ   
 
 

กบ.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 60 70 80 85 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ 
รองฯ ฝ่ายลังฯ 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น 
Digital University  
(การพัฒนาองค์กร) 

5.2.1 ระดบัความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

5.2.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบูรณาการตาม
พันธกิจ 

สวส. ร้อยละ N/A 3 4 5 5 

5.3 การบริหารจดัการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมสี่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.1 ระดบัความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

5.3.1.1 ผลประเมินการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ 

ร้อยละ N/A 75 75 75 75 

5.3.1 ระดบัความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

5.3.1.2 ร้อยละความส าเร็จในการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานตาม
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยั ระยะ
ที่ 12 

กนผ.และ
คณะ 

ร้อยละ N/A 70 75 80 85 

5.3.1.3 ร้อยละความเสี่ยงท่ีลดลง
ของมหาวิทยาลัย 

กนผ ร้อยละ N/A 15 18 21 24 

5.3.1.4 ร้อยละความส าเร็จของการ
เตรียม ความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

กบ.และ
สอ. 

ร้อยละ N/A 70 80 85 90 

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 15 ปี 

 (ตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ  
 ระยะ15 ปี) 

ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร 
ระยะ 5 ปี 

(ตามเล่มพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ระยะที่ 12) 

หน่วยงานที่
จัดท า 

หน่วย
นับ 

Baseline  
ปี 60/ค่าเฉลีย่

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.3 การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ
แข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการ
มีส่วนร่วมและธรรมา 
ภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
(ต่อ) 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม 

ศูนย์จัดการ
ความรู้ KM 
คณะ  สวส. 
สวท.  สวพ 

สถาบันภาษา 
และ สอ. 

จ านวน
องค์

ความรู้ 

N/A 14 28 42 56 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 
รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ 

รองฯ ฝ่ายการคลังฯ 
(ต่อ) 

5.3.2 จ านวนรางวัลด้านการ
บริหารจัดการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5.3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนของส านัก
งบประมาณ 

กนผ ร้อยละ N/A +,- 
8 

+,- 
8 

+,- 
5 

+,- 
5 

 

5.3.2.2 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการ 

ส านักประกัน
คุณภาพ และ

สอ 

คะแนน N/A 3.75 4.00 4.50 4.75  

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

5.4.1 สัดส่วนการได้รับ
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ต่อ
งบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ) 

5.4.1.1 จ านวนโครงการบูรณา
การด้าน Digital Economy 

สถาบันสห
วิทยาการฯ 

สด.และคณะ 

โครงการ N/A 7 9 11 12  

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ 
และทรัพย์สิน สามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
(ประสิทธิผล) 

5.5.1 จ านวนงบประมาณมี
ความพร้อมเพื่อการพัฒนาและ
บริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(รวมรายได้อื่นท่ีนอกเหนือจาก
งบประมาณภาครัฐ) 

5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นท่ี
นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 
 
 

กองคลัง ร้อยละ N/A 20 22 23 25  

หมายเหตุ  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นจริง 




