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ค ำน ำ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
พระนคร (พ.ศ. 2560 – 256) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง และเชื่อมโยง
กับบริบทต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน แนวโน้มการเปลี่ยนของทาง
เศรษฐกิจและสังคมโลก นโยบายแห่งรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ  
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ โดยประกอบด้วย
สาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 
บริบทที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  
ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) และส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2560 – 2564)  ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานให้ทุกส่วนงานร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ได้
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 
 
             สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
.  
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ  ข 

บทสรุปผู้บริหำร ค 

ส่วนที่ 1  สภำพปัจจุบันและกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 2 
 แผนภูมิโครงสร้าง 3 
 แผนภูมิการบริหารงาน 4 

ส่วนที่ 2  บริบทท่ีส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
 บริบทที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 19 

ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของ 
 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 23 
 ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 25 
 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย       27 

ส่วนที่ 4 กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  และกำรติดตำมประเมินผล 

 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล    34 

ภำคผนวก 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2560 – 2564)      37 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
พระนคร (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง และเชื่อมโยง
กับบริบทต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน แนวโน้มการเปลี่ยนของทาง
เศรษฐกิจและสังคมโลก นโยบายแห่งรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2560-2564)  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
พระนคร  (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์สถาบันวิจัยและพัฒนา พันธกิจ  สถาบันวิจัย
และพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้ง
ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามพันธกิจที่สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบ พร้อมการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สถาบันวิจัย
และพัฒนา รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและ
พัฒนา  ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค ์12 กลยุทธ์  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 6 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมี
คุณภาพ  ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค ์8 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 7 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรภายใต้
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ   
3 ตัวชี้วัด 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(พ.ศ. 2560-2564)  

 

- 2 - 

ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development) เริ่มดาเนินการ  
ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2549 ลงวันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  27  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เป็น สานักงานผู้อานวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหาร 
ทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสานักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ เป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถานที่ตั้ง 
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 
0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6090, 6093-6094, 6097-6099 

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
Web site  : http://www.ird.rmutp.ac.th  
Email  : irdrmutp@gmail.com  
Facebook  : https://www.facebook.com/pages/สถาบันวิจัยและพัฒนา-มทรพระนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา-มทรพระนคร คลินิกเทคโนโลยี  
Web site  : http://www.clinictech.rmutp.ac.th  
Email  : ird.rmutp@gmail.com  
Facebook  : https://www.facebook.com/asird.rmutp  

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  
Web site  : http://journal.rmutp.ac.th  
การเข้าระบบออนไลน์ : https://www.tci-haijo.org/index.php/RMUTP/index 

  การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 Web site  : http://www.ird.rmutp.ac.th/km  

http://www.ird.rmutp.ac.th/
mailto:irdrmutp@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/สถาบันวิจัยและพัฒนา-มทรพระนคร
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
mailto:ird.rmutp@gmail.com
https://www.facebook.com/asird.rmutp
http://journal.rmutp.ac.th/
https://www.tci-haijo.org/index.php/RMUTP/index
http://www.ird.rmutp.ac.th/km
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่ส่งผลกระทบตอ่การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และการวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 การจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) มหาวิทยาลัยท าการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
และประเทศไทย นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินงานให้บรรลุ พันธกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 

2.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทย 
  

  จ านวนประชากรของโลก ณ พ.ศ. 2560 คือ 7.63 พันล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์จ านวนประชากรโลกในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะมี
ประชากรจ านวน 9.7 พันล้านคน ถึงแม้ว่าจ านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่อัตราการเติบโต
ของประชากรโลก (World growth rate) กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเมือง ส่งผลให้โครงสร้างประชากรโลกเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในส่วนของประเทศไทย ก็มีแนวโน้มเข้าสังคมผู้สูงอายุ อัตราการเพ่ิมของจ านวน
ประชากรไทยลดลง สืบเนื่องมาจากการวางแผนครอบครัว ซึ่งพบว่าปัจจุบันประชากรไทยมีอัตรา
เจริญพันธุ์โดยรวม ลดลงต่ ากว่าระดับทดแทนถึงประมาณ 1.8 คน อีกทั้งประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ. 2560 คือ 
65,931,550 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์จ านวนประชากรไทยในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) 
จะลดลงเหลือเพียง 62.452 ล้านคน เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน
ประชากรไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 74 ปี ณ พ.ศ. 2559 และจะมีอายุยืนยาวขึ้นเป็น 83 ปี ณ พ.ศ. 2593 
ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 17.54 เหลือ ร้อยละ 13.57 และวัยแรงงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.13 เป็นร้อยละ 30.18 ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานท าให้อาจจะขาดแคลนแรงงาน จึงต้องมีการพัฒนาแรงงานให้มีผลิตภาพ
สูงขึ้นเพ่ือทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป นอกจากนี้สังคมผู้สูงอายุยังเพ่ิมภาระด้านงบประมาณจาก
ภาครัฐในการบริการสุขภาพแก่ประชากรอีกด้วย กระแสของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรมท าให้เกิดรูปแบบการด าเนินชีวิต   
การท างานและความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา 
 ด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงโลกก าลังก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industries 4.0)  
เทคโนโลยีส าคัญที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เช่น 3D Printing หุ่นยนต์ท างานร่วมกับ
มนุษย์ ท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การปฏิวัติดิจิทัล (Digital 
Revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (internet of things) และส่งผลให้รูปแบบ
การด าเนินชีวิต การท างานและความสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมโลกไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปฏิวัติอุตสาหกรรมใน  
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ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   
โดยน าระบบอุตสาหกรรมที่เป็นออโตเมชั่น (Automation) มาใช้ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา 
ประเทศไทยมีการน าระบบออโตเมชั่นมาใช้งาน แต่เป็นเพียงการน ามาใช้เฉพาะส่วนและที่ผ่านมาไม่มี
ศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง 
 นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  ทางด้านการ
สื่อสาร ระบบข้อมูล สังคมโซเชียลมีเดีย การซื้อขายสินค้าออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอัตราการเติบโตและความหลากหลายของข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้
แนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีด้าน Cloud Computing เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี การตลาดโลกที่มีผลกระทบต่อวงการ
อุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Tradition IT) ด้าน IT Infrastructure มีแนวโน้มลดลงและตลาด Public Cloud จะมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งนี้ภาคเอกชนในประเทศไทยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น 
Software as a Services (SaaS) มากขึ้น แม้แต่หน่วยงานภาคการเงินการธนาคาร หลายแห่งมีการ
ใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ได้แก่ Salesforce, Google Apps และ Microsoft Office 365 
 ด้านเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่ า มีความผันผวน และศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจย้าย
ด้านทวีปเอเชีย บทบาทของประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น  
การแข่งขันในตลาดการค้าโลกเป็นรูปแบบการค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมีการ
เคลื่อนย้ายเสรีของทรัพยากร แรงงาน เงินทุน ข่าวสาร เทคโนโลยี สินค้า โดยมีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการต้องปรับตัวให้ทัน  
นอกจากนี้อุปสงค์ในประเทศน้อยกว่าขีดความสามารถในการผลิตท าให้พ่ึงการส่งออก ในขณะที่ผลิต
ภาพปัจจัยการผลิต (TFP) ขยายตัวน่าพอใจแต่ยังต้องใช้เวลา และก าลังแรงงานเริ่มลดลงในขณะที่
การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานไม่สามารถสนองความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ ปัจจุบัน
ธนาคารโลกจัดกลุ่มประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-สูง จึงควรเพ่ิมมูลค่าของ
ธุรกิจภาคบริการ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ และการกระจายการถือครอง
ทรัพย์สินสูงขึ้น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทันสมัยใช้งานได้ตามความจ าเป็น ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทั้งครอบคลุมและยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งการก้าวข้ามกับดัก
รายได้ปานกลาง สามารถท าได้ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วและอุตสาหกรรม
กระแสใหม่ (New s-curve) รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล และพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจใน
ประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตร  
 ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and Nature) ภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศที่
ผันผวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป
ไม่สามารถท านายการเกิดภัยพิบัติล่วงหน้าได้ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น เนื่องจากน าทรัพยากรไปใช้ในปริมาณมากและรวดเร็วของความเจริญทาง
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ฟ้ืนตัวช้า ปริมาณการผลิตน้ ามันลดลงและ
ราคาแพงขึ้น จึงมีการผลิตพืชพลังงานทดแทน นอกจากนี้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์การใช้พ้ืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และข้อตกลงระหว่างประเทศ
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เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้มีความต้องการ 
ใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมเขียวเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่จ านวนประชากร
เพ่ิมขึ้น ขนาดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ 
เสื่อมโทรมรุนแรงขึ้น ได้แก่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้เกิดปัญหาซากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการก าจัดหรือการรีไซเคิลด้วยวิธีการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้สารพิษ
รั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เกิดสะสมสารพิษและตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
 ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ส่วนขยะอุตสาหกรรมมีปริมาณเพ่ิมเช่นกัน เนื่องจากมีสถานที่ก าจัดกาก
อุตสาหกรรมที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งขยะมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเกิดจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
ซึ่งยังไม่สามารถก าจัดอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ปัญหาการบุกรุกป่าไม้มากข้ึน และมีการปลูก
พืชเศรษฐกิจในเขตอนุรักษ์ ท าให้ปัญหาหมอกควันไฟป่ามีความรุนแรง สถานการณ์น้ าและภัยแล้ง  
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ขาดป่าไม้ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก       
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นและเกิดบ่อยครั้ง ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน     
ในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย 
  การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายซึ่งมีสมาชิกเข้า
ร่วมและการก่อเหตุรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นการก่อเหตุที่มีผู้ก่อการจ านวนน้อยคนและ
บางครั้ง มีผู้ก่อการร้ายเพียงคนเดียว ท าให้การป้องกันท าได้ยาก และปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของ    
ผู้ลี้ภัยจากประเทศที่เกิดสงครามและการก่อการร้ายโดยเฉพาะในยุโรปและแถบตะวันออกที่ก าลัง     
แผ่ขยาย นอกจากนี้  ยังมีแนวโน้มเกิดอาชญากรรมไซเบอร์เพ่ิมขึ้น ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมไซเบอร์ยังคงต้องค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้ประเทศต่างๆ 
ยังยึดหลักบริหารจัดการที่ดี ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนมีความเข้มข้นมากขึ้น 
   รวมถึงประเทศไทย ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินท าให้จ าเป็นต้องปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้การเมือง
ไทย ยังมีความไม่แน่นอนผันผวน นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง นอกจากนี้การก่อการร้ายที่
เกิดข้ึนในภาคใต้ อาจจะลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและ
อาจมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายออกมาบังคับใช้ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

2.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 
– 2560) ได้ด าเนินการวางรากฐานมาจากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
การศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 2.2.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย มานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง        
ในการน าวิชาการต่างๆ ที่สัมพันธ์กันและครอบคลุมมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ          ทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในสังคมโดยเฉพาะคนในชาติ 
ประชาชน สถาบันครอบครัว ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้น าชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ภายในของแต่ละส่วนในสังคมให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความรู้ อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล
และพร้อมต่อการน าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี แตกต่างจากการด าเนินการเพ่ือการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่มี
บริบทเพ่ือเพ่ิมรายได้ขององค์กร บทบาทในการแข่งขันจึงไม่เหมือนกัน ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจึง
เป็นการพัฒนาความมั่นคงอย่างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชีวิตจึงจะมีความ
ปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณ วิถีชีวิตจึงต่างกันระหว่างการแข่งขันเชิงธุรกิจและวิธีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   
 ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังนี้  
 “ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีของปัจจัยต่างๆ ส าหรับการท างานแต่ละประเภท         
แต่ละเวลา ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและ  
การบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
 “ความมีเหตุผล” หมายถึง ปัจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า    
จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  
 “ภูมิคุ้มกัน” หมายถึง รากแก้วด้านระเบียบวินัย เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ        
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า       
จะเกิดข้ึนในอนาคต  
  

 เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้  
 “ความรู้” ประกอบด้วย ความรู้ขั้นสูง จินตามยปัญญา หรือภาวะนามยปัญญา ไม่ใช่แค่จ าได้
ท่องได้ (สุตตมยปัญญา) ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะ
น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน        
การปฏิบัติ  
 “คุณธรรม” ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

 2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 การก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ         
ในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ส าหรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจะช่วยยกระดับ
คุณภาพของประเทศไทยทุกภาคส่วน น าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
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สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกได้ในอนาคต 
 

 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ STEM: Science, Technology, 
Engineering, Mathematics เป็นพ้ืนฐานในการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technoprenuer) 
ที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ตาม
กรอบการพัฒนาในระยะ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นอกจากนี้ในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล โดยจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน
พ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์อ่ืนฯ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-1 ระบบปฏิบัติเพื่อพัฒนามนุษย์ให้ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่นสุขภาพทางกายและจิตใจ

สมบูรณ์ 
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จากภาพที่ 2-1 เป็นระบบปฏิบัติตลอดทุกช่วงวัยให้มนุษย์มีความเข้าใจ ให้ความส าคัญกับ
พัฒนาการของกายและจิตใจนับแต่แรกเกิด ความมีระเบียบ วินัย ตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือให้มีระบบการคิด
การวิเคราะห์ มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาชีวิตแต่ละช่วงวัยให้มีความสามารถด้านสังคม เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ จนถึงการเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาวิชาชีพในสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็น
บุคลากรของโลกที่มีการพัฒนาอาชีพตามความถนัด เป็นผู้น าครอบครัว เป็นที่พ่ึงสังคม เป็นผู้เห็น
ความส าคัญของทุกสรรพสิ่งที่ปรับสมดุลทางธรรมชาติ เป็นมนุษย์ที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากขึ้น 
ไม่ต้องร่ ารวยเงินทอง แต่ให้มีการออมที่ดี ไม่เดือดร้อน แต่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศหากส าเร็จวิชาชีพ และวิชาชีวิตได้ดีแล้วบุคคลนั้น      
จะปลอดภัยจากความโลภ โกรธ หลง เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม หากฝึกให้มีในตัวในใจแล้วชีวิต   
จะด าเนินไปตามปรกติสอดคล้องกฎธรรมชาติ ที่ว่า “เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” เป็นระบบ
การพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้สูงสุด ท าให้บุคคลนั้นเข้าใจได้ว่า “ชีวิตนั้นธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาเอง      
ไม่นานธรรมชาติก็จะน ากลับไปไม่มีตนอีกเลย” จึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนให้ดี มีชีวิตเข้าใจธรรมชาติ       
จิตสะอาดตั้งมั่นว่องไวในการท างาน ผลิตผลงานที่ดีมีประโยชน์ พัฒนาตนอยู่เสมอสร้างผลงานที่เกิด
ประโยชน์ตนเองและผู้อื่นตลอดชีวิต  

เครื่องมือที่ช่วยท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด คือ กฎธรรมชาติ ที่มีการใช้ในหลักการปฏิบัติใน
บางศาสนา อาทิ อริยสัจจ์ หากปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วมนุษย์ก็จะมีความสามารถสูงทั้งการคิดการ
แก้ปัญหาและปลอดภัยจากความทุกข์ได้ มีความสามารถสูงในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตใจสูง เข้าใจความไม่คงอยู่ ไม่ถาวร ยกเว้นการสร้างสิ่ งที่เป็นประโยชน์ผู้อ่ืน
นั้นเป็นหน้าที่ตามกฎธรรมชาติ หากพัฒนาได้อย่างเหมาะสมแล้วท าให้จะมีทักษะการเรียนรู้สอดคล้อง
ตามแนวทางการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เป็นระบบการพัฒนาตั้งแต่เด็ก เข้าสู่วัยรุ่น วัยท างาน วัยพัก
จากการงาน ตลอดทุกช่วงวัยให้คนไทยมีความสามารถสูง มีการประกอบอาชีพที่พัฒนาด้วยตนเอง   
มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการเป็นสังคมแห่งการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ปัจจัยส าคัญส าหรับ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 ระบบพัฒนาวินัยคุณภาพชีวิตที่ดีตามช่วงวัยด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีชีวิต
สมบูรณ์ 
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จากภาพที่ 2-2 แสดงระบบปฏิบัติแต่ละช่วงวัยในการพัฒนามนุษย์ให้ระเบียบวินัยเป็นฐาน 
เป็นรากแก้วส าหรับใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและก้าวหน้าอย่างถูกต้อง เป็นบุคคลที่พัฒนาประเทศประเทศ 
ผู้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ พัฒนามนุษย์ให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวิจัย (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) มหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนา
ศักยภาพคนให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองตลอดชีวิต การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสร้าง
ระบบศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จสูง เป็นบุคคลที่มีคุณค่าตลอดชีวิต ส าหรับการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ  
 

  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  เมื่อพิจารณาจากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท าให้การน าแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 เพ่ือการพัฒนาประเทศ ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามหลักความสมดุลและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ จึงพบว่า 
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการอย่างไร ในเป้าหมายการพัฒนา 6 ประเด็น ได้แก่  

ประเด็นที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ นั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตอย่างไร 

ประเด็นที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง มหาวิทยาลัยต้องพัฒนา
ทักษะวิชาชีพตามท่ีสังคมหรือผู้ประกอบการต้องการอย่างไร 

ประเด็นที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ พ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ใฝ่ เรียนรู้  การสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้
ความสามารถด้านวิชาชีพเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพสร้างระบบเศรษฐกิจทั้งของตน
และส่วนรวมต่อไป 

ประเด็นที่ 4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  การพัฒนาเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เ พ่ือ
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างไร 

ประเด็นที่ 5  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา ในการพัฒนามนุษย์ด้านจิตวิญญาณให้มีทั้งศาสตร์และศิลปะในการครองชีวิต มี
ความรัก สามัคคี เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาโดยตรง ในการพัฒนาแต่ละช่างวัย 

ประเด็นที่ 6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ในส่วนนี้นั้น ศีลธรรม การมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิ
และเข้าใจหน้าที่ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแต่แรกเกิดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ตามแนวทางท่ีส าคัญประกอบด้วย 
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1) การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์   

2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า      
มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

3) มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4) องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต เป็นบทบาทโดยรวมที่มหาวิทยาลัยควร
ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานในภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน 

5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา สังคม และ
ชุมชน 

6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7) พัฒนาสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึง   
 

 
ภาพที่ 2-3 การพัฒนามนุษย์ให้ประสบผลส าเร็จด้านวิชาชีพการด างชีวิตที่เข้มแข็งและ

ปลอดภัย 

จากภาพที่ 2-3 แสดงผลส าเร็จในการพัฒนามนุษย์ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หากประสบผลส าเร็จ มนุษย์ ซึ่งแปลว่า ผู้มีจิตใจสูงจากการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบโดยการปฏิบัตินั้น จะมีทั้งทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องขณะเดียวกันก็เป็นผู้มี
ทักษะการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์มีจิตใจสูง ยิ่งอายุเหลือน้อยลงๆ อวิชชาในจิตใจก็น้อยลงๆ และหมดไป
ในที่สุด จึงเป็นผู้ที่เย็นใจในการใช้ชีวิตหรือการมีชีวิตอย่างจิตใจสมบูรณ์แม้จะประสบกับปัญหาหนัก
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หรือแก้ไขยากก็ตาม ดังนั้น จึงเป็นผู้มีจิตวิญญาณ ความมีปัญญาอย่างแท้จริงในตัวในจิตใจ อย่างไรก็
ตามเพ่ือให้การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสอดคล้องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แนวทางการพัฒนา
มนุษยท์ี่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาท ิส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  ปรับปรุงมาตรการในการควบคุมปัจจัย       
ทีส่่งผลเสียต่อสุขภาพ  

5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
อาท ิปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับสถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมการศึกษา การท างาน
จนถึงผู้สูงวัย อาท ิผลักดันให้มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

7) ผลักดันให้สถาบันมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  อาทิ ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวบุคลากร และเป็นสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

แสดงผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย  
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ      
ในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจที่ดีมีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวางรากฐานให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวเข้มแข็ง 
ตลอดจน เป็นผู้ที่เก่งด้านการท างานที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต  

ส าหรับการจัดการการศึกษาตามแผนยุทศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์     
ที่เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางสอดคล้องตามอัตลักษณ์ จะเป็นผู้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้  

การพัฒนามหาวิทยาลัยน าไปสู่การพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วจะมีทรัพยากรบุคคลเพ่ือการรักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตในด้านต่างๆ 
อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป 
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 2.2.4 นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย  
 1) การแปลงกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรน้อมน ามาเพ่ือพิจารณาส าหรับการพัฒนาหลักสูตร 
 2) การปฏิรูปการศึกษา ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ 
เป็นผู้น าในการด าเนินการภายใต้กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยควรมีระบบการสอนเน้นคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ อย่างเป็รูปธรรม 
 4) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ควรเปิดรับผู้ด้อยโอกาสมาพัฒนา 
 5) การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
 6) การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา มทร.พระนคร สามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อต่อยอดอาชีวศึกษา
ด้านวิชาชีพเนื่องจากมีพ้ืนฐานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกัน 
 7) การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  
 8) การผลิตนักศึกษาตามความถนัด 
 9) การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการเป็นผู้บริการวิชาการให้กับอาชีวศึกษาเพ่ือวางแนวทางผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติทักษะสูง และเป็นพ่ีเลี้ยงวิทยาลัยอาชีวศึกษาในระยะยาว 
 10) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 11) การลดภาระงาน/กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
 12) การน า ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
   
 2.2.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1  
(พ.ศ. 2555 - 2564) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่าง
มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับ
อนาคตของประเทศที่มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ซึ่งสอดรับกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มี
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการ
ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาของนโยบายและ
แผนฯ 5 ประการ ได้แก่  
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 1) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพ
ที่มีภูมิคุ้มกัน  
 2) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มี
คุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค  
 3) พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
 4) พัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์  
 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2555 - 2564) ประกอบด้วย (1) การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมใน
ภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี            
และนวัตกรรม (4) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   
และนวัตกรรม และ (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือ          
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
 2.2.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาบนพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการ
น าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์การวิจัย ได้แก่  
 1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตาม
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  
 3) ส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  
 4) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบ
นิเวศการวิจัยที่เหมาะสม  
 5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ  
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 6) เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 2.2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมียุทธศาสตร์ 
6 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 แผนการศึกษาชาติมุ่งหมายให้เกิดผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  

การอ่าน (Reading)  
การเขียน (Writing)  
การคิดเลข (Arithmetic)  
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking 

and Problem Solving)  
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding)  
ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 

and Leadership)  
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 

and Media Literacy)  
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 

Literacy)  
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

การพัฒนาการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ  หมายถึง การพัฒนาผู ้เรียนให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมด้านสังคม การบริหารจัดการ เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน 
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 2.2.8 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เพ่ือเปนกรอบทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก
นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ดังนี้  

1) การสงเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา เปนองคกรหลักดานอุดมศึกษา เสนอนโยบายและ
แผนการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และก าหนดทิศทางการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือ
กับอุดมศึกษาตางประเทศ 
 2) การสงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน วางแผนและสงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง       
สงเสริมการพัฒนาก าลังคนในวัยท างาน โดยมีฐานขอมูลการผลิตบัณฑิตรายสาขาวิชา 
 3) การสงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การใชประโยชนใน
เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย และเพ่ิมศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาและการวิจัย 
  
 2.2.9 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยี
ดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จใน
การพัฒนาประเทศ ตามที่ก าหนด คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” เพ่ือให้ประเทศไทยที่
สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูล ทุนมนุษย์ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการของประชาชน ในระยะยาวโครงสร้า งพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็น
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ             เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล ส่งผล
ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้
โดยสะดวก  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ  ให้เกิดบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ ท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กร
เดียว เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้
ความสามารถ เชี่ยวชาญมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ความส าคัญกับชุดกฎหมาย 
กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ และมี
มาตรฐานด้านข้อมูลเป็นสากล คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือรองรับการเชื่ อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม ท าให้
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ 
 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT) 

1. จุดแข็ง (Strength) 
1.1 มีแผนการด าเนินงานปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

และมหาวิทยาลัย 
1.2 นักวิจัยมีองค์ความรู้และความสามารถที่หลากหลาย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมถึงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการได้

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
1.4 มีวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ

ของศูนย์การอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มท่ี 1 (Thai-Journal Citation Index Center - 
TCI) และเป็นวารสารที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index 
(ACI) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

1.5 ผู้บริหารมีแนวนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมทักษะการศึกษาและการอบรมทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สอดคล้องกับงาน
ที่บุคลากรรับผิดชอบ 

1.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการ
ท างาน มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูง มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
โดยได้รับการประเมินจากผู้ประเมินว่า มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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2. จุดออ่น (Weakness) 
2.1 การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่

เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
2.2 บุคลากรจ านวนหนึ่งไม่ท าวิจัยและไม่พัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ 
2.3 คุณภาพของงานวิจัยยังไม่สามารถน าไปใช้หรือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้เท่าที่ควร 
2.4 การประเมินผลกระทบ (Impact) ของงานวิจัยยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
2.5 มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีค่อนข้างจ ากัด 

3. โอกาส (Opportunities) 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและ

นวัตกรรม 
3.2 ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญกับการวิจัยมากข้ึน และส่งเสริมการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  
3.3 แนวโน้มการสร้างเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ จนถึง

ระดับโลก ท าให้เกิดการบูรณาการข้อมูล เครื่องมือการวิจัย และความร่วมมือการ
วิจัยในระดับต่าง ๆ 

3.4 ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จะสนับสนุนการบริหารจัดการ การท า
วิจัยให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการท างาน 

4. อ ุปสรรค (Threats) 
4.1 ขาดแคลนบุคลากรวิจัยในสาขาใหม่ส่งผลต่อการวิจัยเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

ของประเทศในอนาคต 
4.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐมีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
4.3 ปัจจุบันนโยบายภาครัฐที่จัดสรรทุนวิจัยตรงไปยังหน่วยงานวิจัยและพ้ืนที่จังหวัด ซึ่ง

ส่งผลต่องบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร 
4.4 สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศยังไม่คงที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(พ.ศ. 2560-2564)
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ส่วนที่ 3 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(พ.ศ. 2560-2564) 
 

ปรัชญา 
 สร้างสรรค์งานวิจัย  นวัตกรรม บริการวิชาการและสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน ์
เป็นสถาบันที่บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

พันธกิจ 
1) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 
2) บริการวิชาการและสังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ 
3) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

นโยบาย 
1) บูรณาการการวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการและสังคม สนองตอบต่อความต้องการ

ของประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัย 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ได้รับทุน

วิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ให้มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง หรือสามารถต่อ
ยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

3) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการ
สังคม ให้เกิดการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งแหล่งทุนภายนอก ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในด้านการท าวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการสังคม 

5) บริหารและจัดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

6) มีระบบการบริหาร การจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น 
รวดเร็วและมีคุณภาพ 
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วัฒนธรรมองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ ตวัชีว้ัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2560-2564) 

ภายใตก้ารก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
(พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาองค์ประกอบการวิจัย พัฒนานักวิจัย พัฒนา 

สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับ 
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
      2) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอก 
   
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

(ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการท างานวิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวิจัย 
ทันสมัย และสะดวกในการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย 

    
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  
    (คุณภาพ หรือ ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคมและนักวิจัยมี
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่อง) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ
ในระยะ 1 ปี 

2) จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

3) จ านวนงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก  
    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องและมีความพร้อมในการบริการวิชาการและบริการสังคม) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน 
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

2) ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 
   
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน  
    (ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค์ความรู้ใหม่และทันสมัยรองรับการบริการวิชาการ
มากขึ้นและระบบบริการวิชาการมีความคล่องตัว) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการ 

2) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ   
 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  

(คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค์ความรู้ที่ดี มีหลักสูตรใหม่รองรับการ
บริการวิชาการและบริการสังคม) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม                
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
      
เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  

(ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการวิชาการและบริการสังคม มีการรับรองด้าน
มาตรฐานวิชาชีพหรือการพัฒนาอาชีพใหม่) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  

1) จ านวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2) จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม 
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เป้าประสงค์ที่ 3.5  ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ  
(ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายได้จากการบริการสังคม ที่เข้มแข็ง) 

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) จ านวนบุคคลที่เข้ารับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
มีคุณภาพ  
    
เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  
   (ประสิทธิภาพ หรือ การท างานทั่วทั้งองค์กรเป็นระบบ P-D-C-A และระบบการ
ประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

      
เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

(ประสิทธิผล หรือ ผลงานทั้งองค์กรได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานตัวอย่าง 
ระบบสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้มแข็ง) 
การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) ร้อยละรายได้อ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(ปีการศึกษา 2561 - 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวนดัชนีชี้วัด 

ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวนดัชนีชี้วัด 

ระดับคณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานวิจัยและพัฒนา  
 

6 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 

7 5 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ 

และการตดิตาม ประเมนิผล 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  

และการติดตาม ประเมินผล 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 

2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยน าแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งสามารถตอบตัวชี้วัดและ         
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้อย่างครบถ้วน และมีการก ากับ ติดตาม      
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ให้งานติดตามและประเมินผล   
ก่อนวันที่ 3 ของเดือน เพ่ือน าไปรายงานผลการด าเนินงานในระบบงานการวางแผนและบริหาร
งบประมาณ (BPM) ของมหาวิทยาลัย  และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รายไตรมาส น าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการรายงานผล 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2560-2564) รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน  ต่อมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
     

งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

รวมท้ังส้ิน 2,600,000    2,250,000    5,300,000    2,450,000    10,850,000    2,450,000   5,300,000    2,450,000    10,850,000    2,450,000   
1 โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และ 1,000,000     -             2,000,000    -             2,000,000      -             2,000,000    -             2,000,000      -             กลุ่มวิจัย

นวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 
2 โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 200,000       -             300,000       -             300,000         -             300,000       -             300,000         -             กลุ่มวิจัย

มทร.พระนคร (สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี) 

3 โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย 500,000       -             500,000       -             500,000         -             500,000       -             500,000         -             กลุ่มวิจัย
ส่ิงประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

4 โครงการการประชุมวิชาการ 800,000       -             800,000       -             800,000         -             800,000       -             800,000         -             กลุ่มวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

5 โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย -              -             -             -             -               -             -             -             -               -             กลุ่มวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6 โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพ -              750,000       -             650,000       -               650,000      -             650,000       -               650,000      กลุ่มวิจัย
บุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7 โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 100,000       -             -             300,000       -               300,000      -             300,000       -               300,000      กลุ่มวิจัย
มทร.พระนคร  (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

8 โครงการวิจัยสถาบัน -              1,500,000    -             1,500,000    -               1,500,000    -             1,500,000    -               1,500,000    กลุ่มวิจัย
9 โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์  -              -             450,000       -             6,000,000      -             450,000       -             6,000,000      -             กลุ่มวิจัย

และนวัตกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2560-2564)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ



งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ

10 โครงการสร้างระบบนักวิจัยพ่ีเล้ียงเพ่ือ -              -             500,000       -             500,000         -             500,000       -             500,000         -             กลุ่มวิจัย
ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ -              -             450,000       -             450,000         -             450,000       -             450,000         -             กลุ่มวิจัย
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

12 โครงการฝึกอบรมความรู้วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ -              -             300,000       -             300,000         -             300,000       -             300,000         -             กลุ่มวิจัย
การขอรับสิทธิบัตร และการขอรับการ
คุ้มครองการประดิษฐ์ ตามสนธิสัญญา
ความร่วมมือด้านสิทธิบัตร



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
     

งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

รวมท้ังส้ิน 300,000     495,560     300,000     439,000     650,000     600,000     650,000     650,000     650,000     650,000     
1 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 300,000      -            300,000      -            300,000      -            300,000      -            300,000      -             กลุ่มบริการ

วิชาการ

2 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี

-            247,780      -            -            -            -            -            -            -            -             กลุ่มบริการ
วิชาการ

3 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี.............. -            247,780      -            200,000      -            200,000      -            200,000      -            200,000       กลุ่มบริการ
วิชาการ

4 โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

-            -            -            239,000      -            250,000      -            250,000      -            250,000       กลุ่มบริการ
วิชาการ

5 โครงการ ส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital 
Economy

-            -            -            -            350,000      -            350,000      -            350,000      -             กลุ่มบริการ
วิชาการ

6 โครงการระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
เพ่ือการบริหารงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

-            -            -            -            -            150,000      -            200,000      -            200,000       กลุ่มบริการ
วิชาการ

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2560-2564)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ
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