
รศ.ดร. ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย  

ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำตัวชี้วัดด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรและวิจัย 



ก ำหนดกำร 

• ความหมายและความต้องการของตัวชี้วัดของ สกอ. และ 
สมศ.  

• ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ด้านบริการวิชาการกับภารกิจอื่นๆ   

• วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินการและผลประเมิน
คุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา  

• ค้นหากระบวนการที่พัฒนาปรับปรุงเพื่อความเป็นเลิศ  

• ทบทวนกระบวนการจัดเก็บข้อมูล  



ก ำหนดกำร 

• ระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้าน
บริการวิชาการ 

• ร่างและจัดท าแผนกลยุทธ์ พร้อมน าเสนอ 
 



หลักกำร 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
 สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่

สถาบันมีความเชี่ยวชาญ  
 การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง  
 รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน 

เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  
 ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม  
 การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ 

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  
 มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 



มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส า นักงาน 

 คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 
ส านักงาน 

 รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นภำรกิจหลักอย่ำง
หนึ่งของสถำบนั 

 อุดมศึกษา สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ และมีการจัด 

 โครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการ
ทางวิชาการต้องมีความ 

 เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 กับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 



เกณฑ์มำตรฐำน : 

 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการวจิัย 
 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการ 
 เรียนการสอนและการวิจัย 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการ 
 เรียนการสอนและการวิจัย 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในลักษณะห่วง
โซ่คุณภำพที่ 

 สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ 
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

 ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) 
ประโยชน์หรือผลกระทบของการ 

 ให้บริการทางวชิาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) 
ความรู้ที่เกิดจากการ 

 ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 



เกณฑ์มำตรฐำน : 

 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ

สถาบัน 
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
 ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทาง 
 วิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร 
 ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 



ตัวบ่งชี้อง สมศ. : ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการที่ 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร 
ของสถานศึกษาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ  
 การให้ค าปรึกษา การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ 
 การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป  
 การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่าด้วยส านึกความรับผิดชอบของความ

เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พึ่งของสังคม หรือ 
 เป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือ 
 เป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์  
 เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องอันก่อให้เกิด ความม่ันคง ความ

เข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ 
 ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง 
 ชี้น า และเตือนสติสังคมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลกำรน ำ ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำ
ใช้ในกำรพัฒนำ กำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย 

 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่ง
ของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือ 

 ท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจน
ความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  

 การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า  
 โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบรูณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
  และการวิจัย  อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี ๒ ประเภท คือ 
 ๑. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 ๒. กำรพัฒนำกำรวิจัย 



 วิธีการค านวณ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๙  
ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กรภำยนอก 

 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง 
โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อ
ด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือ 

 องค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 



ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรยีนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ

เข้มแข็ง 



ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกจิกรรมหรือโครงการ 
๓. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชน

หรือ 
องค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
๔. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง

ประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
๕. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป 
๖. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
๗. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 



ผลกำรประเมินคุณภำพโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

 สภามหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์มากและหลากหลาย ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับ
ประโยชน์จากข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ กล้าน า กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น สามารถน าข้อเสนอแนะของสภามาสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีทีมงานบริหารทุกระดับที่ทุ่มเท เสียสละ แบ่งความรับผิดชอบ และร่วมกันท างานเป็น
ทีม 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝ่ายให้ความร่วมมือต่อผู้บริหาร มีความผูกพัน และรักองค์การ  
 หลักสูตรและการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง Hand-on Technology-based Learning and 

Professional Oriented    
 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายภายในและภายนอก เช่นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนในการท าวิจัย ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ตามโครงการสหกิจศึกษา 
และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งเครือข่ายกับชุมชน 

 มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคมโลกาภิวัตน์ เป็นสาขาแห่งโลก
อาชีพที่สมบูรณ์ 

 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาโมเดลการ
ประกันคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ ์



จุดที่ควรพัฒนำ 

 น าระบบแนวคิด Kaizen มาปรับปรุงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อลดข้ันตอนในการท างาน ลดความ
ซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล พัฒนาระบบที่ตอบสนองภาระกิจประจ าวันและมีข้อมูลสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหาร 
และความต้องการของระบบประกันคุณภาพ  

 ยังขาดประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยตามผลการวิเคราะห์ตนเอง และควรมีการพัฒนาตัววัด
กระบวนการหรือตัววัดระหว่างทางเพื่อให้มั่นใจว่าผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยยังเป็นไปตามปรัชญาสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย คือ “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ” และเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  

 ควรมีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ เพิ่มคุณวุฒิให้สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
เช่น ปรับปรุงภาระงานสอนของอาจารย์ให้เหมาะสมกับพันธกิจและเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 

 ควรมีตัววัดผลลัพธ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใช้ทักษะเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน และสร้างความ
เชี่ยวชายวิชาชพี และควรก าหนดวิธีการประเมินและทบทวนความรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร  

 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณภาพงานวิจัย และคัดสรรค์งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
งานวิจัยไปสู่ชุมชนมากขึ้น 

 จัดท าแผนจัดการความรู้ที่จัดการความรู้ตอบสนองพันธกิจและสมรรถนะองค์กร และควรตั้งเป้าหมายให้ได้นวัตกรรม
ใหม่ๆเพื่อเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
 



ผลประเมิน : องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคมโลกาภิวัตน์ เป็นสาขา

แห่งโลกอาชีพท่ีสมบูรณ์   
 แนวทำงเสริมจุดเด่น 
 มหาวิทยาลัยเสริมจุดเด่น และพัฒนาโมเดลของการพัฒนางานบริการทางวิชาการเชิงธุรกิจ และ

อาจมีความร่วมมือกับเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเป็นต้น  
 จุดท่ีควรพัฒนำ 

ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยตามวงจรคุณภาพ PDCA  

ควรใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนางานบริการวิชาการแลถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สารธารขน  

 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ควรจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ท่ีสะท้อนภาพวิสัยทัศน์ขององค์กร และก าหนดแผน

เชื่อมโยงการวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอนให้เป็นระบบ และด าเนินการให้ครบ
ตามวงจร PDCA โดยเฉพาะการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 



ค้นหำกระบวนกำรที่พัฒนำปรับปรุงเพื่อควำมเป็นเลิศ  



กิจกรรมค้นหำจุดแข็งจุดอ่อน :ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

 น าข้อมูลผลการประเมินตนเองและกรรมการประเมินมาวิเคราะห์  

 ใช้แผ่นงาน WS1_สรุป Strength-OFI 



ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ตนเอง 

 ดูเอกสาร ขั้นตอนการตรวจประเมินตนเอง 10 ขั้นตอน 

 โดย รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม  และ น.อ.ตระการ  ก้าวกสิกรรม 

 



กระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผน 



กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ของ สกอ.  

 เกณฑ์มำตรฐำน : 
1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ 

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 



กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ของ สกอ. (ต่อ) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 



วิสัยทัศน์ ของมหำวิทยำลัย 

 “มหำวิทยำลัยชั้นน ำแห่งโลกอำชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชำญเทคโนโลยี สร้ำงคุณคำ่
สู่สำกล” 

A leading university for diverse careers, producing exceptional 
technological specialists  and offering international value. 

 



ข้อมูลประกอบการท าแผน 



: ภำรกิจ (Mission)  

 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สามารถสร้างบัณฑิตพร้อม
เข้าสู่อาชีพ 

 สร้ำงงำนวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เพื่อถ่ำยทอดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่ภำคกำรผลิต  ภำคบริกำรและชุมชน 

 ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  เพื่อกำรสรำ้งอำชีพอิสระและกำรพฒันำอำชพี
โดยยึดหลักปรัชญำ  เศรษฐกิจพอเพยีง 

 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 



วัตถุประสงค์ (Object) 

 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพที่
ช านาญการปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม  และได้มาตรฐานสากล 

 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิชาชีพใน
การช้ีน า     การพัฒนาประเทศและสังคม 

 เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลยัฯ ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่เนน้กำรวิจัย กำร
สร้ำงสรรค์สิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสังคมแบบพึง่ตนเองและยั่งยืน 

 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี (Good Governance) 
 



ปรัชญำ (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
(RMUTP produces technological specialists  with  their  decencies  to  serve  diverse  career.) 

 
ปณิธำน  (Determination) 

มุ่งมั่น  เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพ  คู่คุณธรรม  สู่มาตรฐานสากล  (RMUTP  strivers to  be  a  leader  of  vocational  studies  
based  on  integrated  science  and  technology  as  well  as  maintain  our  competent  
and  virtuous  persons.) 

 
ค่ำนิยมหลัก  (Core  Value) 

“คิดอย่างสร้างสรรค์  ท าอย่างมืออาชีพ”  (Think  Creatively  Do  Professionally) 
 
เป้ำหมำยสูงสุด (Ultimate  Goal) 

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ  ในระดับสากล  (RMUTP strives to be a leading university 
for diverse  career  which  is  recognized  internationally.) 

 



อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย (RMUTP Identity) :  
 บัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands-on) 
 ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
 สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

เอกลักษณ์สถำบัน (RMUTP Uniqueness) :  
ผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RMUTP produces 

outstanding professional graduates in science and technotogy.) 
มำตรกำรส่งเสริม :  
 การชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน 
 การชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการ มาจาก

พระราชด าริ ภายนอกสถาบัน 
 



สมรรถนะหลักของมหำวิทยำลัย 

 



แผนกลยุทธ์ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

 ผู้เกี่ยวข้องน าเสนอแผนกลยุทธ์  

 



ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

 



ผู้เก่ียวข้อง/ผู้น ำไปปฏิบัติ 

 



กรอบระยะเวลำ 

 แผนระยะยาว 

 แผนระยะสั้น  



แผนกลยุทธ์  

 



แผนปฏิบัติกำร 

 



ตัวชี้วัด 

 



ทบทวนกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 



กิจกรรมท่ีต้องด ำเนินงำนต่อ 

 น าแผนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง คณบดี หน่วยงานสนับสนุน และขอความสนับสนุนใน
การจัดท ากิจกรรม หรือจัดระดมความคิดเห็น 

 น าเสนอผู้บริหารเพ่ือบรรจุเป็นแผนงานของมหาวิทยาลัย 

 ทบทวนผลการด าเนินงานทุก 3 / 4 / 6 เดือน  

 ต้องด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี (สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น
ในแต่ละปีได)้ 


