
 



ค าน า 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
ประกอบกับประเทศมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ทุกส่วนราชการต้อง  
ยึดหลักด าเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ประกอบกับสถานการณ์และกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและปรั บแผนเพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและแนวโน้มใน
อนาคตที่จะเกิดข้ึนด้วย  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการสัมมนาระดมสมองของผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไปจากทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง 3 ปี ซึ่งเป็นระยะกลางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2562-2564) และ
เป็นการเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือระยะยาว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ 

 ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562-2564) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้   5  ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ 71 ตัวชี้วัด และ 57 กลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การ เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลต่อไป  
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ตุลาคม 2561 



สารบัญ 
 หน้า 

 

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  1 
    

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12      2 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน  
 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 -2564)  4 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 



ปรัชญา 
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
ปณิธาน 

มุ่งม่ันที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เก่ียวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
เพ่ือเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
วิจัยและพัฒนา 

บริการวิชาการแก่สังคม 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

อัตลักษณ์ 
บัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น 

 
เอกลักษณ์ 

มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 



ยุทธศาสตร์ชาติ

 ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1   
   ความมั่นคง   

2
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

3    
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

4  
  การสร้างโอกาสความเสมอภาค

 และเทา่เทยีมกันทางสังคม

5   
   การสร้างการเติบโต
  บนคุณภาพชวีิตที่

   เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

            

                                                                                         6
การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ           
ฉบับท่ี 12

 5   การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน

 

 1   การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

     

 4   การเติบโตที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อยา่งยั่งยืน
 7   การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
 9   การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

6   การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริต
ประพฤติมชิอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

 9   การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12  

ระยะกลางแผน

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

      2   บริหารจัดการหลักสูตร
 เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
  

   

     2   บริหารจัดการหลักสูตร
   เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
4

   2   บริหารจัดการหลักสูตร
 เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1   บริหารจัดการเชิงรุก
อยา่งมีประสิทธิภาพ

 1   บริหารจัดการเชิงรุก
อยา่งมีประสิทธิภาพ

 

มหาวิทยาลัยชัน้น าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

1   การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

3   การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อยา่งยั่งยืน

  7  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
 8   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม

      9   การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

 3   เพิม่ขีดความสามารถ           
ในการวจิัย พัฒนา และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

 4   เสริมสร้างศักยภาพงาน
บริการวิชาการใหม้ีความ
เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

 5   ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม

 9   การพัฒนาภาค เมือง   
และพื้นที่เศรษฐกิจ

 1   การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

 9   การพัฒนาภาค เมือง   
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต”ิ

1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนอง   
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม

4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพ      
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการ
อย่างยั่งยืน

2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถประกอบวิชาชีพ
ที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ

4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรอง
มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น 
ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน)

1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ

3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ    
สหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ 

และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน

1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ  
ท างานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 บูรณาการการเรียนการสอน      
กับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ

4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการ     
กับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

5.1 มหาวิทยาลัยมีวัตนธรรมธรรมาภิบาล  5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล

5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล
3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการ      
จัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์

 



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562-2564) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 -2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาเรื่อง “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562-2564)” เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีวัตถุประสงค์     
เพ่ือเป็นการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 -2564) ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึง
เพ่ือให้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 -2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเป็นการเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปีด้วยนั้น โดยผลจากการสัมมนา
การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 -2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในแต่ละ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปี 62-64) กลยุทธ์ และผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 20 
เป้าประสงค์ 71 ตัวชี้วัด และ 57 กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 



 นอกจากยุทธศาสตร์หลักทั้ง 5 ด้าน ยังมีเป้าหมายส าคัญในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 -2564) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังนี้ 

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดข้ึน 

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยการจัดหลักสูตรทั้งแบบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร (Non degree)  

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
คุณภาพ 

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยทุธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.1 ระบบการบริหาร 
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจดัการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ระดับ 
(5) 

4 4 5 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มรีะบบ
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและ
ติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 
 
 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองบริหารและจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์
- กองแผนงาน 
- ศูนย์ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
- คณะ/ส่วนงาน 
 

1.1.2 ระดับความส าเรจ็ของกลไกและการ
ด าเนินการผลักดันให้เกิดระบบพัฒนาคุณภาพ
ตามวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลยั  
  

ระดับ 
(7) 

CUPT QA 
 

4 4 5 

1.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 89 90 91 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยทุธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.2 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและท างาน
อยา่งมีความสุขและมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนา 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 
 

ร้อยละ 82 83 85 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มรีะบบ
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและตดิตาม
การด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการบุคลากร  

1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและกายภาพ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองบริหารและจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์
- กองอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 
- คณะ/ส่วนงาน 

1.2.2 บุคลากรที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการจากผู้ที่มสีิทธ์ิ 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 
 

 
 

ร้อยละ 
คน 

 
 

10 
8 

 
 

12 
10 

 
 

15 
12 

1.2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อการบริหารจัดการขององค์กร 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 4.25 4.50 

1.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของ
มหาวิทยาลยั  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.75 4.00 

1.2.5 จ านวนกิจกรรมต่อส่วนงานท่ีส่งเสรมิ
สุขภาพหรือความสมัพันธ์ของบุคลากร 
 
 

กิจกรรม
ต่อ 

ส่วนงาน 

2 2 2 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยทุธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.3  มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
 

1.3.1 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันา
มหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

ระดับ 
 (5) 

4 5 5 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรน า
ประสบการณ์และความรู้ทีไ่ดร้ับจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปประยุกต์ใช้กบัการ
ปฏิบัติงานจริง  

1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน  

 
 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ 
ของมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองบริหารและจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์
- คณะ/ส่วนงาน 

1.3.2 ร้อยละของส่วนงานท่ีได้น ากระบวนการ
จัดการความรู้มาพัฒนางาน  

ร้อยละ 80 85 90 

1.3.3 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการความรู้
ขององค์กร  

ระดับ 
(7) 

CUPT QA 
 

6 6 6 

1.4 การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4.1 จ านวนผู้เข้าชมข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์
ในทุกช่องทางของมหาวิทยาลัย 
 

คน 50,000 55,000 60,000 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับ
สารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพรภ่าพลักษณ์
องค์กรผ่านการท ากิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อ
สังคม 

1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากับ : 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย     
การคลังและกิจการทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองกลาง 
- คณะกรรมการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์และสื่อสาร
องค์กรของมหาวิทยาลัย 

1.4.2 จ านวนเรื่องที่สื่อภายนอกน าข้อมูล 
ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
 

ครั้ง 100 110 120 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยทุธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1.5 เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ี
ระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ 

1.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัย
น าไปบูรณาการและใช้ประโยชน์รว่มกัน
เพิ่มขึ้น  

ระบบ 
 
 
  

2 2 2 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัเพื่อการบริหารงานและ
การบูรณาการข้อมลูในด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั  
 

ผู้ก ากับ : 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- ส านักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การจัดการอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1 ระดบัผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลยัสเีขียว  

ระดับ 
(7) 

CUPT QA 
 

6 6 
 

6 
 

1.6.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมหรือ
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว        
ในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน  

1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการเป็น
มหาวิทยาลยัยั่งยืน 

1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหารความ
เสี่ยงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ยั่งยืน 

1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเฉพาะด้านมหาวิทยาลยัยั่งยืน 
 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการมหาวิทยาลัย 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและกายภาพ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 
- กองงานพัสดุ 
- คณะ/ส่วนงาน 

1.6.2 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/
งานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีส่งเสรมิการเป็น
มหาวิทยาลยัยั่งยืน  
 

กิจกรรม/
โครงการ/
ผลงาน 

29 30 30 

1.6.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ให้
นักเรียน/นักศึกษาหรือชุมชน มีสว่นร่วม     
ในการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลยัยั่งยืน 

กิจกรรม/
โครงการ 

30 40 50 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.1 หลักสูตรมีความ
ชัดเจนและมีจุดเด่น
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาค    
อุตสาหกรรมและสังคม  

2.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มีการก าหนดผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังและจดุเด่นเฉพาะ ที่มี
กระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
 

ร้อยละ 80 90 100 2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจนก าหนด
นโยบายใหส้่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการ
ก าหนดความชัดเจนของหลักสตูร และสามารถ
แสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการการ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการอ านวยความ
สะดวกในรูปแบบสากล และเน้นเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษากับหน่วยงานระดับ
นานาชาติ 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองบริการการศึกษา 
- ศูนย์ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
- กองแผนงาน 
- คณะ/ส่วนงาน 
 

2.1.2 จ านวนหลักสูตรที่ไดย้ื่นขอรบัการ
รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
 

หลักสตูร 1 3 5 

2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี  
 

ร้อยละ 83 84 85 

2.1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.90 4.00 4.20 

2.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตจบใหม่
เทียบกับฐานเงินเดือน ก.พ.  
 

บาท +5% +5% +5% 

2.1.6 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าในองค์กร
ระดับนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

ร้อยละ 7 8 9 

2.1.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการ 
 

ร้อยละ 1.3 1.4 1.5 

2.1.8 ร้อยละของหลักสตูรที่ขอรับการ
ประเมินเตม็รูปแบบตามระบบการประเมิน
ของ CUPT QA 

ร้อยละ 50 75 100 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

 2.1.9 จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ
ลงทะเบียนเรียนหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
 

หลักสตูร 20 22 25   

2.2 การจัดการเรียน   
การสอนเน้นการผลิต
บัณฑิตที่คดิเป็น ท าเป็น
ตามแนวทางของการจัด
การศึกษาแบบ KMUTNB 
(ไทย-เยอรมัน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอน
โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายหลกัสูตรมา
เรียนร่วมกัน 
 

หลักสตูร 3 4 5 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การผลิตบณัฑิตที่คดิเป็น ท าเป็น ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-
เยอรมัน)  
 
(KMUTNB Characters : work bench, 
standard codes of practice, and learn 
via real case studies) 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองบริการการศึกษา 
- คณะ/ส่วนงาน 
 

2.2.2 จ านวนรายวิชาท่ีมีผู้สอนร่วมจาก   
สถานประกอบการ  
 

รายวิชา 20 25 30 

2.2.3 อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการที่มี
ทักษะและประสบการณ์ตรงตามวชิาชีพต่อ
จ านวนนักศึกษา  
 

อัตราส่วน 1 : 
100 

1 : 
100 

1 : 
100 

2.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อ
ครุภณัฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนการสอนตามเป้าประสงค ์ 
1) นักศึกษา 
2) ผู้สอน 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.3 การจัดการเรียน   
การสอนเป็นรูปแบบ    
สหวิทยาการทีต่อบสนอง
เครือข่ายทางวิชาการ  
และวิจัยพัฒนาจาก
หลากหลายหน่วยงาน  
 

2.3.1 จ านวนหลักสูตรที่ระบรุายวชิาแบบ   
สหวิทยาการ  
 

หลักสตูร 80 90 100 2.3.1 พัฒนาคนและระบบเพื่อสนบัสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัย
พัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน  

2.3.2 ส่งเสริมใหม้หีลักสูตรทีม่ีการจัดการเรยีน
การสอนแบบโมดลู (Module) และระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองบริการการศึกษา 
- คณะ/ส่วนงาน 
 

2.3.2 จ านวนเครือข่ายทางวิชาการ และ/หรือ
วิจัยพัฒนาท่ีมีการด าเนินกิจกรรมในรอบปี  
 

เครือข่าย 15 20 25 

2.3.3 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non degree) 

หลักสตูร 2 4 6 

2.4 บัณฑิตมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
สามารถประกอบวิชาชีพท่ี
เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในระดับ
นานาชาติ  

2.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
ท างานในระดับนานาชาติ  
 

ร้อยละ 65 67 70 2.4.1  ส่งเสริมและผลักดันใหม้ีกระบวนการ
ผลิตบัณฑติที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล  

2.4.2  พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนและกระบวนการ
เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนในรูปแบบ
สากลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองบริการการศึกษา 
- คณะ/ส่วนงาน 
 

2.4.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตจบใหม่
ที่ท างานในองค์กรระดับนานาชาตเิทียบกับ
ฐานเงินเดือน ก.พ.  
 

บาท +22% +23% +24% 

2.4.3 จ านวนบัณฑิตที่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ 
 

คน 
 

20 
 

30 40 

2.4.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีระดบัคะแนน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด        
 
 
 
 

ร้อยละ - 30 40 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

 2.4.5 จ านวนหลักสูตรที่มีการจดัการเรยีน  
การสอนเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ร้อยละ 20 40 70   

2.5 บูรณาการการเรียน
การสอนกับงานวิจัยหรือ
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 จ านวนหลักสูตรที่ระบรุายวชิาว่ามี
การบูรณาการการเรียนการสอนกบังานวิจัย
หรือบริการวิชาการ  

หลักสตูร 120 
 

130 
 

140 
 

2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจนก าหนด
นโยบายให้มีการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมในเรื่อง
การเรยีนการสอน งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองบริการการศึกษา 
- คณะ/ส่วนงาน 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจยัเพื่อ
การจัดอันดับและการน าไปใช้
ประโยชน ์ 

3.1.1 จ านวนนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการท าวิจยั 
1) นักวิจัยทั้งหมด 
2) นักวิจัยหน้าใหม ่
 

 
 

คน 
คน 

 
 

100 
20 

 
 

105 
21 

 
 

110 
22 

3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจยั ขอทุน
สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลยั ท้ัง
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  

3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก     

3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วจิัยเฉพาะทางหาแหล่ง
ทุนวิจัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม  

3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงาน
สนับสนุนด้านการวิจยัและพัฒนาของ
มหาวิทยาลยัให้มีความทันสมัยและคล่องตัว  

3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวจิัยในระดับ
นานาชาติ  

3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  

3.1.8 เพิ่มจ านวนนักวิจัยหน้าใหมท่ี่มี
ศักยภาพในการเขยีนบทความ  

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- คณะ/ส่วนงาน 

3.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย       
ทั้งภาครัฐและเอกชน   
 

โครงการ 100  105 110 

3.1.3 จ านวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก 
1) ภาครัฐ 
2) ภาคเอกชน 
 

ล้านบาท 200 210 220 

3.1.4 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เพื่อการ
วิจัยต่อวงเงินงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 
 

10 10 10 

3.1.5 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีอ่ยู่บน
ฐานข้อมูล SCOPUS  
 
 
 

บทความ 180 190 200 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
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 3.1.6 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สบืเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
 

บทความ 100 105 110 3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจดัประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ 
SCOPUS 

3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความปริทัศน์ 
(Review Paper) 

3.1.11 ส่งเสริมทุนวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 
และหลังปริญญาเอก (Post Doctor) 

3.1.12 ส่งเสริมเทคนิคการถูกอ้างอิง 
(Citation) 

3.1.13 ส่งเสริมวารสารวิชาการภายใน
มหาวิทยาลยัในการเข้าสู่ฐานข้อมลู WoS 
หรือ SCOPUS 

 
 

3.1.7 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีอ่ยู่บน
ฐานข้อมูล WoS 
 

บทความ 130 140 150 

3.1.8 จ านวนครั้งท่ีบทความได้รับการอ้างอิง
บนฐานข้อมูล SCOPUS  
 

ครั้ง 1,800 1,900 2,000 

3.1.9 จ านวนครั้งท่ีบทความได้รับการอ้างอิง
บนฐานข้อมูล WoS 
 

ครั้ง 1,200 1,300 1,400 

3.1.10 ร้อยละของบทความที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีชาวต่างชาติเป็น     
ผู้แต่งร่วม 
 

ร้อยละ 20 25 30 

3.1.11 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติบน
ฐานข้อมูล WoS ต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด 
 

ร้อยละ 5 6 7 

3.1.12 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์
 

เรื่อง 100 105 110 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม  

3.2.1 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และ/หรือ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร 
สิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 
 

เรื่อง 45 50 55 3.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานไปขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3.2.2 ส่งเสริมการน าทรัพยส์ินทางปัญญาไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละ/หรือเชิง
สังคม 

3.2.3 สร้างระเบยีบในการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/
หรือเชิงสังคม 

3.2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่และ/
หรือประกวดในระดบัประเทศและ
ต่างประเทศ  

3.2.5 ส่งเสริมให้เกดิผู้ประกอบการใหม่และ
บรรยากาศความเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ส่งเสริมวิชาการและกิจการ
พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- คณะ/ส่วนงาน 

3.2.2 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน ์
 

เรื่อง 1 2 3 

3.2.3 จ านวนผลงานเชิงนวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
 

เรื่อง 8 8 9 

3.2.4 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น
จากมหาวิทยาลัย 

ราย 1 2 2 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.1 ผู้รับบริการให้การ
ยอมรับในศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยั  

4.1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.45 4.50 4.55 4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการ
วิชาการให้มีคุณภาพ  

4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธแ์ละ
การตลาดเชิงรุก  

4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ  

4.1.4 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ
แบบ One-stop Service  

4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ใหม่ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ  

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
งานบริการวิชาการและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- คณะ/ส่วนงาน 

4.1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
ให้บรกิารแก่หน่วยงานภายนอก  
 

โครงการ 300 400 500 

4.1.3 จ านวนการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก (การทดสอบ การประลอง 
การสอบเทียบ) 
  

งาน 3,000 
 

3,500 4,000 

4.1.4 จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับจากงานบริการ
วิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 
1) ภาครัฐ 
2) ภาคเอกชน 

 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
 

225 
100 

 
 

250 
125 

 
 

275 
150 

     
4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานและให้
การรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและระดบั
นานาชาติ 

4.2.1 จ านวนมาตรฐานท่ีหน่วยงานภายใน
ให้บริการเพื่อให้การรับรองตามมาตรฐาน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  
 

มาตรฐาน 8 10 12 4.2.1  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ  

4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหส้่วนงานต่าง ๆ 
ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอยา่ง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
งานบริการวิชาการและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- คณะ/ส่วนงาน 

4.2.2 จ านวนการให้บริการเพื่อขอรับการ
รับรองตามมาตรฐานระดับชาติหรอืนานาชาติ 
 

คน/ชิ้นงาน 1,000 1,250 1,500 

4.2.3 จ านวนห้องประลองหรือห้องทดสอบที่ได้
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

ห้อง 10 11 12 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

4.3.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือ
ภาคอุตสาหกรรม  
 

MOU 
(เซ็นใหม่) 

15 20 25 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐหรือภาคอตุสาหกรรม 

4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพรผ่ลงานจาก
งานบริการวิชาการสู่ภายนอก  

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
งานบริการวิชาการและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- คณะ/ส่วนงาน 
 

4.3.2 จ านวนโครงการที่ให้บริการวิชาการ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
 

โครงการ
ภายใต้ 
MOU 

35 40 45 

4.4 งานบริการวิชาการ
สามารถน ามาบรูณาการ
กับการเรยีนการสอนและ
การวิจัยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1 จ านวนงานบริการวิชาการที่น ามา    
บูรณาการกับรายวิชา  
 

รายวิชา 80 90 100 4.4.1 สร้างกลไกความเช่ือมโยงระหว่าง
งานบริการวิชาการกับการจัดการเรียน 
การสอน และงานวิจัย  

4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานบริการ
วิชาการทีใ่ช้องค์ความรู้เฉพาะทาง 

ผู้ก ากับ : 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
งานบริการวิชาการและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- คณะ/ส่วนงาน 
 

4.4.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามา
บูรณาการกับการวิจยั  
 

โครงการ 40 45 50 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.1 มหาวิทยาลัยมี
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล  

5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาและบคุลากรทีไ่ด้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 
1) บุคลากร 
2) นักศึกษา 
 

ร้อยละ 80 
 

85 
 

90 
 

5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการเรยีน
การสอนของแต่ละวิชา  

5.1.2 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร  

ผู้ก ากับ : 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย    
การคลังและกิจการทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองกลาง 
- คณะ/ส่วนงาน 

5.1.2 ร้อยละผลสมัฤทธ์ิของการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมธรรมาภิบาลตามเกณฑอ์งค์กร
โปร่งใส  

ร้อยละ 70 75 80 

5.1.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย/
นวัตกรรมทีส่่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 

โครงการ/
กิจกรรม 

29 30 30 

5.2 มหาวิทยาลัยมี
วัฒนธรรมสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/
งานวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งเสรมิวัฒนธรรมสากล  

โครงการ/
กิจกรรม 

29 30 30 5.2.1 สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรมสากล  

5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวัฒนธรรม
สากลในการเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษา และการท างาน  

ผู้ก ากับ : 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย     
การคลังและกิจการทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- กองกลาง 
- คณะ/ส่วนงาน 
 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.3 มหาวิทยาลัยมี
วัฒนธรรมดจิิทัล 

5.3.1 ระดับความส าเรจ็ของการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ประโยชน ์

ระดับ 
(5) 

4 4 5 5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 
 
 

ผู้ก ากับ : 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย  
ส่งเสริมวิชาการและกิจการ
พิเศษ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 
- ส านักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กองส่งเสริมวิชาการ 
- คณะ/ส่วนงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดที่มหีน่วยนับเปน็ระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัด 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  (หน่วยนับ : 5 ระดับ) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

ระดับ 1  มีการก าหนดแผนด าเนินการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับ 2  มีการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคลากร 
ระดับ 3  ทุกส่วนงานด าเนินการ 
ระดับ 4  ประเมินผลความส าเร็จ 
ระดับ 5  น าผลที่เกิดข้ึนไปปรับปรุงแนวทางเพ่ือปฏิบัติที่ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 1.1.2 ระดับความส าเร็จของกลไกและการด าเนินการผลักดันให้เกิดระบบพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (หน่วยนับ : 7 ระดับ) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2  มีรายงานผลที่เกี่ยวข้องในบางด้าน (เป็นข้อมูลดิบ ยังไม่มีการวิเคราะห์) 
ระดับ 3  มีรายงานผลครบทุกด้าน (อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์) 
ระดับ 4  มีรายงานผลครบถ้วน และมีผลการด าเนินงานที่ดี 
ระดับ 5  เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอ่ืน ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ  
ระดับ 6  การขยายผลครอบคลุมไปท่ัวทั้งองค์กรส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กร 
ระดับ 7 excellent (leading practices) (เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร) 



เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 1.3.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (หน่วยนับ : 5 ระดับ) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

ระดับ 1  มีการเรียนรู้ของบุคลากรในระดับหน่วยงาน บุคลากรมีลักษณะของผู้ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ระดับ 2  มีการเรียนรู้ของบุคลากรในระดับทีมงาน ในหน่วยงาน ในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเป็นกลุ่ม ในหน่วยงาน/การร่วมกับมหาวิทยาลัย  มี

การน าการคิดเชิงระบบมาช่วยในการแก้ไขปัญหา 
ระดับ 3  มีการสร้างทัศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั่นของสมาชิกในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตและความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความ

ปรารถนาร่วมกันของสมาชิกจะมีวิสัยทัศน์ของตนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
ระดับ 4  มีระบบการติดตามประเมินผลความส าเร็จในการเรียนรู้ในระดับบุคคลและในระดับทีมงาน 
ระดับ 5  มีการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในระดับบุคคล/ระดับทีมงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ตัวช้ีวัด 1.3.3 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ขององค์กร (หน่วยนับ : 7 ระดับ) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2  มีรายงานผลที่เกี่ยวข้องในบางด้าน (เป็นข้อมูลดิบ ยังไม่มีการวิเคราะห์) 
ระดับ 3  มีรายงานผลครบทุกด้าน (อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์) 
ระดับ 4  มีรายงานผลครบถ้วน และมีผลการด าเนินงานที่ดี 
ระดับ 5  เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอ่ืน ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ  
ระดับ 6  การขยายผลครอบคลุมไปท่ัวทั้งองค์กรส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กร 
ระดับ 7 excellent (leading practices) (เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร) 

 
 



เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 1.6.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว (หน่วยนับ : 7 ระดับ) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2  มีรายงานผลที่เกี่ยวข้องในบางด้าน (เป็นข้อมูลดิบ ยังไม่มีการวิเคราะห์) 
ระดับ 3  มีรายงานผลครบทุกด้าน (อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์) 
ระดับ 4  มีรายงานผลครบถ้วน และมีผลการด าเนินงานที่ดี 
ระดับ 5  เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอ่ืน ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ  
ระดับ 6  การขยายผลครอบคลุมไปท่ัวทั้งองค์กรส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กร 
ระดับ 7 excellent (leading practices) (เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด 5.3.1 ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ (หน่วยนับ : 5 ระดับ) 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

ระดับ 1  มีนโยบายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับ 2 บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนงานเอกสาร 
ระดับ 3  บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point เป็นต้น และเริ่มมีการใช้โปรแกรม

สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น Google Drive, Line, Facebook เป็นต้น 
ระดับ 4  บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point เป็นต้น และมีการใช้โปรแกรม

สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น Google Drive, Line, Facebook เป็นต้น รวมถึงเริ่มใช้ฟังก์ชันของระบบงานที่สนับสนุนการลดการใช้กระดาษ 
เช่น ระบบ e-Office, ระบบ e-Meeting หรือระบบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย แต่ยังมีการด าเนินงานโดยใช้กระดาษซ้ าซ้อนกับการใช้งานระบบ 



ระดับ 5  บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point เป็นต้น และมีการใช้โปรแกรม
สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น Google Drive, Line, Facebook เป็นต้น รวมถึงมีการใช้ฟังก์ชันของระบบงานที่สนับสนุนการลดการใช้
กระดาษ เช่น ระบบ e-Office, ระบบ e-Meeting หรือระบบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถลดการใช้กระดาษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 





แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 3 ตุลาคม 2561


