
 

 

 

 

 

 

ปท่ี 19  ฉบับท่ี 12 ประจําเดือนธันวาคม 2565 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-2570) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแผนขับเคลื่อนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป โดยมีแนวทาง 

การพัฒนาจากกรอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

ในชวงระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 13 เปาประสงค 65 ตัวช้ีวัด และ 71 กลยุทธ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ความเปนเลิศดานการจัดการศึกษา (Academic Excellence) 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.1 พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให

รายวิชา/หลักสตูรทันสมัย ได

มาตรฐานตอบสนองและตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน 

 

 

 

1.1.1 รอยละของหลักสตูรท่ีจดัการเรียนรู ผานการปฏิบัติงานจริง 

1.1.2 รอยละของปริญญานิพนธหรือสารนิพนธหรือวิทยานิพนธท่ีรวมกับ

ผูประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.1.3 จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต ิ

1.1.4 จํานวนกิจกรรมภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง

ประเทศ (MOU) 

1.1.5 จํานวนหลักสูตรสองภาษา หลักสตูรภาษาอังกฤษ และหลักสตูรนานาชาต ิ

1.1.6 จํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการศาสตรสาขา (Degree และ Non-degree) 

1.1.7 จํานวนรายวิชาท่ีเขารวมเปดสอนในระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) 

1.1.8 จํานวนรายวิชาของหลักสูตรแบบปรญิญา (Degree)  

และประกาศนียบัตร (Non-degree) ท่ีมีการเรียนการสอนออนไลน 

แบบ On Demand 

1.2 พัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

และบุคลากรใหมคีุณภาพ 

มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 

ในศตวรรษท่ี 21 

 

1.2.1 รอยละของนักศึกษาตางชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

1.2.2 รอยละนักศึกษาและบัณฑิตผูประกอบการ 

1.2.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับการเพ่ิมพูนสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับ

พันธกิจในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 

1.2.4 รอยละของบุคลากรแลกเปลี่ยนความรูสูภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 

1.2.5 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.6 ระดับความพึงพอใจของนายจางตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค มจพ. 

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 

 

 

1.2.7 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษตามเกณฑ

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2.8 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานการทดสอบสมรรถนะดิจิทัลในระดับท่ีจําเปน 

1.2.9 จํานวนนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาเอก 

1.2.10 จํานวนรางวัลการแขงขันทางดานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ของนักศึกษา 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ความเปนเลิศดานการวิจัย สรางสรรคประดิษฐกรรมและนวัตกรรม  

(Research, Invention & Innovation Excellence) 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

2.1 เปนมหาวิทยาลัยแหงความเปน

เลิศดานการสรางสรรคนวัตกรรม 

 

2.1.1 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

2.1.2 จํานวนผลงานการสรางแบบจําลองสําหรับทดสอบและการทดสอบใน

หองปฏิบัติการและภาคสนาม Prototype (Lab & Field test) (TRL 3 & 4) 

2.1.3 จํานวนผลงานท่ียื่นจดทรัพยสินทางปญญา 

2.1.4 จํานวนผลงานท่ียื่นจดสิทธิบัตร 

2.1.5 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีทํางานพัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  

หรืองานสรางสรรค 

2.2 เปนมหาวิทยาลัยวิจยั 

เพ่ือความเปนเลิศดานวิชาการ 

 

2.2.1 จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus 

2.2.2 จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ระดบั Q1 & Q2 

2.2.3 จํานวนบทความวิจัยท่ีมีความรวมมือกับนานาชาต ิ

2.2.4 จํานวนบทความปริทัศน (Review article) ท่ีตีพิมพในฐานขอมูล Scopus 

2.2.5 จำนวน citations ของบทความท่ีถูกอางอิงในรอบ 5 ปปฏิทิน (ครั้งตอคน) 

2.2.6 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีตีพิมพบทความในฐานขอมลู Scopus 

2.2.7 จํานวนการยื่นขอเสนอ (submitted proposal) เพ่ือขอทุนวิจัยจาก

หนวยงานในเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) 

2.3 เปนมหาวิทยาลัยวิจยั 

เพ่ือตอบสนองความตองการ 

ของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน 

และสังคม 

 

2.3.1 จํานวนผลงานท่ีอนุญาตใหใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา 

2.3.2 จํานวนรายไดท่ีไดรับจากการขาย/เชา ผลงานนวัตกรรมหรือสิง่ประดิษฐ 

2.3.3 จํานวนผลงานตีพิมพท่ีเกิดจากความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

2.3.4 จํานวนรายไดจากงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

2.3.5 รอยละบุคลากรแลกเปลีย่นความรูสูภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 

2.3.6 จํานวนโครงการท่ีผานแพลตฟอรมบมเพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เชิงลึกเพ่ือการตอยอดสูภาคอุตสาหกรรม 

2.4 เปนมหาวิทยาลัย 

แหงผูประกอบการ 

2.4.1 จํานวนนิติบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการบมเพาะผูประกอบการ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 ความเปนเลิศดานบริการวิชาการ (Academic Service Excellence) 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

3.1 พ่ึงพาตนเองดวยการหารายได

จากงานบริการวิชาการ 

3.1.1 จํานวนรายไดจากงานบริการวิชาการจากหนวยงานภาครัฐ 

3.1.2 จํานวนรายไดจากงานบริการวิชาการจากหนวยงานภาคเอกชน 

3.2 มีระบบนิเวศ (Ecosystem) 

การบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการ 

3.2.1 รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีมีสวนรวมในงานบริการวิชาการตอบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย 

3.2.2 ระดับความพึงพอใจของผูมสีวนไดสวนเสียภายในและภายนอกตอระบบ

สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3.2.3 จํานวนการไดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางวิชาการ 

3.2.4 จํานวนมาตรฐานท่ีสวนงานใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต ิ

3.3 เปนองคกรท่ีมีภาพลักษณ 

(Branding) ท่ีไดรับความเช่ือถือ 

เช่ือมั่นจากหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลยั 

3.3.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการรับรองการนำไปใชประโยชน 

และสรางคณุคาท่ีมีผลกระทบตอชุมชน สังคม หรือประเทศชาต ิ

3.3.2 รอยละของจำนวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 

จากจำนวนโครงการเฉลี่ยสามปยอนหลัง 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเปนเลิศดานการจัดการ (Management Excellence) 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

4.1 พัฒนาบุคลากรใหมีคณุลักษณะ

เฉพาะบุคคล (SMART People) 

 

 

 

4.1.1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ Re-skills/Up-skills/ 

New-skills ตามสมรรถนะ (Competency) 

4.1.2 รอยละของบุคลากรสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 

4.1.3 รอยละของบุคลากรท่ีสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานได 

4.2 เปนมหาวิทยาลยัดิจิทัล (Digital 

University) 

 

4.2.1 ระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 เสถียรภาพในการใหบริการอินเทอรเน็ตของสวนงาน 

4.2.3 จํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับเปลีย่นใหอยูในรูปแบบดิจิทัลตามเปาหมาย 

ท่ีกําหนด 

4.2.4 รอยละของการมสีวนรวมในการใชระบบดิจิทัลกลางของมหาวิทยาลัย 

4.2.5 ระดับความสําเรจ็ของการนําขอมูลภายในมหาวิทยาลัยมาวิเคราะหเชิงลึก

เพ่ือใหเกิดประโยชน 

4.2.6 ระดับความสําเรจ็ในการนําสมรรถนะดานดิจิทัลของบุคลากรมาใชในการ

บริหารงานบุคคล 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 

4.3 บริหารและจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมาภิบาล

และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4.3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมความรู คุณธรรมจริยธรรม คานิยมและ

จิตสํานึกท่ีด ี

4.3.2 รอยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสรมิความรูคณุธรรม

จริยธรรม คานิยมและจิตสํานึกท่ีด ี

4.3.3 จํานวนของกฎหมายอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

4.3.4 จํานวนผลงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีสรางช่ือเสียงในระดับชาต ิ

และระดับนานาชาติท่ีไดรับการประชาสัมพันธจากหนวยงานภายนอก 

4.3.5 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสรมิสรางเสถียรภาพและความมั่นคง 

ทางการเงินอยางยั่งยืน 

4.3.6 จํานวนสวนงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ดานการบริหารจดัการ 

4.4 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบนิเวศ

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.4.1 จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสํานักงานสเีขียว (Green 

office) หรืออาคารเขียว (Green Building) 

4.4.2 จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอเปาหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4.3 จํานวนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท่ีมหาวิทยาลัยมุงเนนดําเนินการ 

4.4.4 ระดับความพึงพอใจตอการใชพ้ืนท่ีทางกายภาพ สภาพแวดลอม 

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

4.4.5 ระดับความสําเรจ็ของแผนในการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

 

 

 

 

 

ดาวนโหลด https://qr.page/g/4PyH3aUNTwg 

 

 
หากทานใดสนใจรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิตอ กลุมงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา กองแผนงาน อาคารอเนกประสงค ชั้น 6 

หรือ      0-2586-9011, 0-2555-2000-24 ตอ 1655, 1656       E-mail : planning@kmutnb.ac.th 

ที่ปรึกษา : นางมุกดา จงชนะชววัฒน ผูอํานวยการกองแผนงาน     

ผูจัดทํา : นางสาวอรดา  เกรียงสินยศ หัวหนากลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา, นางสาวชลธิชา ศักด์ิแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
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