
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

โอกาส (Opportunities) 

 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากร 

    ทีม่ีความรูและทักษะในวิชาชีพและบณัฑิตนักปฏิบัติ 

2. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลติบุคลากรดาน 

    วชิาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนใหการสนบัสนุนเชนกนั 

3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษาเปน 

    การสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาสมากขึ้น  

4. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการอดุมศึกษาเพือ่ 

    เพิ่มประสิทธิภาพ ทาํใหการทํางานคลองตัว 

5. เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาเพื่อมุงสูวิชาชีพ 

6. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดการ 

   ศึกษาไดหลากหลาย 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

1. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีส่อดคลองกบั 

    แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. จัดการศกึษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองคความรู 

    ตั้งแตระดบัวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง 

3. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี  

4. บณัฑิตมีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

5. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางดานวชิาชีพและผลิตบณัฑิตมายาวนาน  

6. สถานที่ตั้งอยูกลางใจเมือง มีทําเลที่เหมาะสม 

7. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ง ทําใหบุคลากรม ี

    ความรูและประสบการณ 

8. มีอัตลักษณที่โดดเดนดานวชิาชพีที่สามารถใหบริการวิชาการแก 

    สังคม 

อุปสรรค (Threats) 

 

1. การจัดการศึกษาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใช 

    การลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการสูง 

2. นโยบายการปรับลดงบประมาณและอัตรากําลัง ทาํให  

     การดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปไดชา  

3. การเปดการศึกษาเสรี ทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีคูแขงมาก  

    สถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและจัดการศึกษา 

    วชิาชีพแขนงตาง ๆ กันอยางกวางขวาง 

4. โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง 

จุดออน (Weaknesses) 

 

1. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

    ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศยังไมมีประสิทธิภาพ 

    เทาที่ควร  

3. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชงิรุก และ ขาดกระบวนทัศนใหม 

    ในการแกปญหา 

4. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก  

5. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนนุ ทําใหตองใชบคุลากรสายสอน 

    บางสวนรับภาระงานสนับสนนุควบคูกัน สงผลกระทบตอ 

    ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 

6. ผูบริหารใหมบางสวน ยังขาดทักษะประสบการณดานการบริหาร 

7. งานวิจัยบางสาขายังมีนอย 

8. ขาดระบบติดตามประเมินผลและการนําผลประเมินมาปรับปรุง 

    และพัฒนา 

ภารกิจที่ตองดาํเนินการ  (Mission) 

 

1. จัดการศกึษาระดับอดุมศกึษาที่มุงเนนวิชาชพีบนพืน้ฐาน 

    ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม 

    มาตรฐานสากล สามารถสรางบณัฑิตพรอมเขาสูอาชพี 

2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวตักรรม  เพื่อถายทอดและ 

    สรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลติ ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและ 

    การพัฒนาอาชพีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  

เปาประสงค  (Goal) 

 

1. เปนแหลงการศกึษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  

    เชิงบูรณาการทีเ่ขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ  

    (สรางคนเกงและคนดทีี่มีทกัษะวิชาชพี) 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปนแหลงทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพือ่การแขงขัน  

    ในระดับชาติและนานาชาติ  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิสัยทัศน   (VISION) 

“มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ 
ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล” 

ปรัชญา 

สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ 

เปาหมายการดําเนินงาน  (Target) 
 

1. นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตรในสัดสวน 75:25 ในป 2565 

2. สรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของหลักสูตรทั้งหมดภายในป 2565 

3. นํา งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

    ทุกหลักสูตรภายในป 2565 

4. สรางหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร ภายในป 2565 

5. ความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศทุกคณะภายในป 2565 

6. มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถายทอดความรูและเทคโนโลยี สูชุมชน 

    อยางนอย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ตอป 

7. การอนุรักษ สืบสาน บูรณาการ สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอมที่โดดเดน จํานวน 9 โครงการตอป 

8. พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในสัดสวนปริญญาตรี:โท:เอก เทากับ 0:80:20 ภายในป 2565 

9. ตําแหนงทางวิชาการสัดสวน อ:ผศ.:รศ.:ศ เทากับ 5:85:9:1 ภายในป 2565 

10. สัดสวนนักศึกษา ป.ตรี:ป.โท:ป.เอก เทากับ 80:18:2 ภายในป 2565 

11. มีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศทุกคณะ 

12. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ที่สอดคลองกับความตองการ  

      และความพึงพอใจของสังคม 

13. พัฒนาอาจารยและนักศึกษาโดยความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถานประกอบการทั้งในและ/หรือ 

      ตางประเทศทุกคณะ 

14. อาจารยและนักศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติอยางนอย 9 รางวัลตอป 

15. สรางศูนยองคความรู / นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ 

16. สัดสวนงานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี: สรางองคความรู เทากับ 70:30 ภายในป 2565 

17. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตร ไมนอยกวารอยละ 5  

      ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

18. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม เผยแพรหรือถายทอด ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ไมนอยกวารอยละ 50  

      ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

19. นํา งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม ไปใชประโยชนในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย ไมนอยกวารอยละ 5 ของ 

      งานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

ปณิธาน 

มุงมั่น  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ 

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ   คูคุณธรรม 



เปาหมายสูงสุด (Ultimate  Goal) 

มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ 

ในระดับสากล 

 

RMUTP 

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

บัณฑิต 

“ราชมงคล” 

ความคิดเชิงสรางสรรค 

ทักษะในการประกอบอาชีพ 

ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ทักษะในการสื่อสาร 

วุฒิภาวะทางสังคม 

ทักษะดานวิทยาศาสตร & เทคโนโลย ี

กองนโยบายและแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี 
พฤศจิกายน   2551 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปนผูนาํการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่มีความเขมแข็ง 

2. สรางคนด ีคนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนษุย (Human 

Capital) ของประเทศ 

3. ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเชงิบูรณาการที่ไดมาตรฐานเพือ่ความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

(กลยทุธหลัก) 

กลวิธี/

มาตรการ 

ฉบับใหม  เพิ่มยุทธศาสตรชาติ 

และปรับ เปาประสงค กลยุทธ 

และกลวิธ/ีมาตรการ 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 

    เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

5. สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน 

    การสอน สรางองคความรู และพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

4. ใหบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

    ตลอดจนอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

1.1 จัดการเรียนการสอนที่มี 

      คุณภาพและขยายโอกาส  

      ทางการศึกษาวิชาชีพ 

1.2 มีระบบประกันคุณภาพ 

      และมีการดําเนินการ 

      อยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีการพัฒนาระบบ 

      สารสนเทศและ 

      การสื่อสารอยางตอเนื่อง 

2.1 มีการพัฒนาบุคลากรใน    

      ทุกดานเพื่อใหมีความ 

      เชี่ยวชาญและทันสมัย 

2.2 มีการพัฒนาคุณภาพ 

      บัณฑิตเพื่อใหมีคุณธรรม 

      และพรอมในการทํางาน 

5.1 เพิ่มปริมาณและคุณคา 

      ของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 

      นวัตกรรม 

4.1 ใหบริการวิชาการที่มี 

     คุณภาพในหลากหลาย 

     สาขาวิชาชีพ      

3.1 การบริหารจัดการมีคุณภาพ  

       รวดเร็ว และเปนไปตาม 

       หลักธรรมาภิบาล 

4.2 อนุรักษ สงเสริม และ 

      ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม  

      ศิลปวัฒนธรรม 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิม สรางหลักสูตร 

         นานาชาติและหลักสูตรการศึกษาแบบ 

         สองปริญญา  

1.1.2 ขยายหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 

         ขยายฐานการผลิตบัณฑิตวิชาชีพสู 

         วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา 

1.1.3 พัฒนากลไกการเทียบโอนเพื่อสงเสริม 

         การศึกษาตลอดชีวิต  

1.1.4 สงเสริมการสอนแบบ  

         Problem-Based Learning 

1.1.5 รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งใน 

         และตางประเทศ 

1.1.6 สรางศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ  

1.3.1 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อใหได 

         ขอมูลเชิงวิเคราะหสําหรับนําไปใช 

        ในการบริหารจัดการ 

1.3.2 พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

1.3.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ 

         กํากับและประเมินผล  

1.3.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

         ใหทั่วถึงและตอเนื่อง 

1.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

         เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรู 

         ไดดวยตนเอง 

2.1.1 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิการศึกษา 

        และตําแหนงวิชาการสูงขึ้น  

2.1.2 เพิ่มศักยภาพในการทํางานของอาจารย 

         นักวิจัย และสายสนับสนุน 

2.1.3 สรางผูบริหารรุนใหมที่มีภาวะผูนํา 

         ทันสมัย และมีวิสัยทัศน  

2.1.4 วางกรอบความกาวหนาของบุคลากร 

         และมีมาตรการสรางขวัญกําลังใจ 

         ในการปฏิบัติงาน 

2.1.5 สรรหาบุคลากรเขาใหมทั้งชาวไทย 

         และชาวตางประเทศที่มีคุณภาพ  

5.1.1 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 

         นวัตกรรมเชิงบูรณาการ 

5.1.2 รวมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและ 

         บริการในการทําวิจัย 

5.1.3 พัฒนางานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ 

         ระหวางอาจารยและนักศึกษา 

5.1.3 สรางทีมงานทําวิจัยในหัวขอที่กําลัง 

         เปนที่ตองการของสังคม 

5.1.4 ทํางานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยทั้งใน 

         และตางประเทศ 

5.1.5 ตอยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 

         นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา การเผยแพร 

         ประโยชนและสรางเปนทรัพยสินทาง 

         ปญญา 

4.1.1 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจและ 

         ถายทอดเทคโนโลยีใหมีความเขมแข็ง 

4.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นใหได 

         มาตรฐานเพื่อการใหบริการและ 

         การหารายได 

4.1.3 รวมมือเพื่อกระจายโอกาสทางศึกษา 

         ใหกับพนักงานของสถานประกอบการ 

4.1.4 สรางเครือขายความรวมมือในการให 

         บริการวิชาการกับภาครัฐและเอกชน 

          ทั้งในและตางประเทศ 

4.1.5 บูรณาการการใหบริการวิชาการใน 

         หลักสูตรการเรียนการสอน 

3.1.1 วางระบบสนับสนุนการบริหารจัดการใหมี 

         ความเขมแข็ง 

3.1.2 ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ และลดขั้นตอนในการ 

         ปฏิบัติงาน 

3.1.3 หารายไดจากการบริหารทรัพยสิน 

3.1.4 เชื่อมโยงความสัมพันธใกลชิดกับศิษยเกา/ชุมชน  

         เพื่อการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

3.1.5 ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณใหเปนที่ 

         ยอมรับของสังคม 

3.1.6 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

1.2.1 ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ไดมาตรฐานและครอบคลุมการประกันคุณภาพ 

         ภายนอก 

1.2.2 นําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  

1.2.3 ใหมีการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางใกลชิดในทุกสาขา 

1.2.4 มุงสูระบบประกันคุณภาพ PMQA 

2.2.1 พัฒนานักศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพพรอมปฏิบัติงาน และสงเสริมใหคนควา 

        หาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

2.2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา 

2.2.3 รวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  

2.2.4 จัดกิจกรรมและโครงการรวมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางความรู 

         และ คุณธรรม 

2.2.5 สนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษา  

4.2.1 ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนอยาง 

         ตอเนื่อง  

4.2.2 ทําการศึกษาคนควาที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนา 

         สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

4.2.3 สอดแทรกการอนุรักษ สงเสริม และทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมในหลักสูตร 

         การเรียนการสอน 

2. เปนแหลงรวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ 

    และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

3. ดําเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอยางมี  

    ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปนผูนาํการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่มีความเขมแข็ง 

2. สรางคนด ีคนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนษุย (Human 

Capital) ของประเทศ 

3. ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเชงิบูรณาการที่ไดมาตรฐานเพือ่ความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

(กลยทุธหลัก) 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 

    เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

5. สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน 

    การสอน สรางองคความรู และพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

4. ใหบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

    ตลอดจนอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

1.1 จัดการเรียนการสอนที่มี 

      คุณภาพและขยายโอกาส  

      ทางการศึกษาวิชาชีพ 

1.2 มีระบบประกันคุณภาพ 

      และมีการดําเนินการ 

      อยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีการพัฒนาระบบ 

      สารสนเทศและ 

      การสื่อสารอยางตอเนื่อง 

3.1 มีการพัฒนาบุคลากรใน    

      ทุกดานเพื่อใหมีความ 

      เชี่ยวชาญและทันสมัย 

3.2 มีการพัฒนาคุณภาพ 

      บัณฑิตเพื่อใหมีคุณธรรม 

      และพรอมในการทํางาน 

5.1 เพิ่มปริมาณและคุณคา 

      ของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 

      นวัตกรรม 

4.1 ใหบริการวิชาการที่มี 

     คุณภาพในหลากหลาย 

     สาขาวิชาชีพ      

2.1 การบริหารจัดการมีคุณภาพ  

       รวดเร็ว และเปนไปตาม 

       หลักธรรมาภิบาล 

4.2 อนุรักษ สงเสริม และ 

      ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม  

      ศิลปวัฒนธรรม 

3. เปนแหลงรวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ 

    และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

2. ดําเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอยางมี  

    ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลผลิต 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ผูไดรับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา 

ผลงานการใหบริการวิชาการ ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน  

ผังยุทธศาสตร กองศิลปวัฒนธรรม 

เปนองคกรที่อนุรักษ สืบสาน สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรใหนักศกึษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทัว่ไป  มีคานิยม พฤติกรรมที่เหมาะสมทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รวมทัง้การศึกษา วจิัย พัฒนา ถายทอดการ ใหบริการ ขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพ 
2.  พัฒนาสงัคมโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

(กลยุทธหลัก) 

กลวิธี / มาตรการ 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและ 

   เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เขมแข็งและได    

   มาตรฐานสากล 

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ  

    (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 

  

1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค

รวม 

1.2 สรางความเขมแข็งทาง

วิชาชีพเฉพาะทาง 

3.1 ใหบริการวิชาการแกสังคม 

เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึด

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา

(พัฒนานักศึกษา  บัณฑิต และ

รวมมือกับศิษยเกา) 

  

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลัก 

     เศรษฐกิจพอเพียง  

4.1 สนับสนุนและสืบสานงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาสิ่งแวดลอม 

 

5.1 พัฒนางานวิจัย/ 

     นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 

     เชิงบูรณาการ เพื่อ 

     ประโยชนเชิงพาณิชย  

4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม 

2.2.1 ปลูกจิตสํานึกและทํางานรวมกัน 

2.2.2 สรางเครือขายความรวมมือ 

การจัดการความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 

2.2.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแก

บุคลากร 

2.2.4 จัดทํา Training Roadmap 

สําหรับดานศิลปวัฒนธรรม 

(ยกตัวอยาง : 

- พัฒนาความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

- ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

 

   

2.2 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทางการศึกษาทุก

ระดับ 

 4.1.1 จัดกิจกรรมดานอนุรักษสิ่งแวดลอม

และศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนอยาง

ตอเนื่อง 

4.1.2 ศึกษาคนควาผสมผสานเทคโนโลยี

กับภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1.3 บูรณาการการอนุรักษสงเสริม และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

ในการจัดการศึกษา และการใหบริการวิชา 

4.1.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 

4.1.5 จัดตั้งศูนยอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม 

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิง 

    บรูณาการเพื่อการแขงขนัใน   

    ระดับชาติและนานาชาติ 

1.3  บรหิารจัดการเชิงรกุ 5.2 เผยแพรและถายทอดองค 

      ความรูสูความเปนเลิศ  

  



 
 

วิสัยทัศน 
เปนองคกรที่อนุรักษ สืบสาน สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรใหนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคล

ทั่วไป มีคานิยม พฤติกรรมที่เหมาะสมทางดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม รวมทั้งการศึกษา วิจัย พัฒนา 

ถายทอดการใหบริการขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนา  ที่ยั่งยืน 

 
 

พันธกิจ 
๑. อนุรักษ สงเสริม เผยแพร ดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเสริมสรางคานิยม การอนุรักษ 

บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม การใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. สงเสริมการเรียนรู พัฒนาแหลงการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

๔. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถายทอด สงเสริมการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม รวมทั้งเปนศูนยกลาง

ในการปฏิบัติการอางอิงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

๕. สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายทางศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งท่ีตองดําเนินการดวยการปลูกจิตสํานึกเสริมสรางทัศนคติท่ีดีงาม การอนุรักษและ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากร รวมท้ังมหาวิทยาลัยมุงสงเสริมและปลูกฝงใหนักศึกษาและ

บุคลากรไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสังคมใหมีการอนุรักษ ฟนฟูถายทอด 

ลปวัฒนธรรมสูสังคมอยางเปนระบบ ซึ่งในการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร มีงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 

๑. สนับสนุน อนุรักษ เผยแพรและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาไทยในทุกสาขา เชน

โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย, โครงการพัฒนาหัตถกรรมผาไทย 

๒. สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากร ดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและหลากหลาย

ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของชีวิตในมหาวิทยาลัย เชนโครงการวัฒนธรรมสัญจร 

๓. สงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม 

๔. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมทางการศึกษา 

๕. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและศึกษาคนควางานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนตัวสรางองคความรูใน
วิชาการและวิชาชีพเปนแหลงขอมูลขาวสาร เปนแหลงเผยแพรถายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังการสรางเครือขายและ

ความเขมแข็ง ยั่งยืนใหกับชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห  SWOT  กองศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. เปนหนวยงานท่ีอยูในแหลงศิลปวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทรมีความหลากหลายดานโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และภูมิปญญาไทย 

๒. มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเก่ียวของสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

๓. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานศิลปวัฒนธรรมหลายสาขา 
๔. ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอมพอเพียง 

จุดออน (Weaknesses) 
๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในขั้นมาก เนื่องจากเปนหนวยงานภายในไมมีโครงสรางและอัตรากําลังรองรับ 

จึงขาดแรงจูงใจใหไดมาซึ่งบุคลากรที่จําเปนโดยเฉพาะในระดับฝายชวยอํานวยการและฝายปฏิบัติการเฉพาะ 

๒. ขาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมและกวางขวางเพียงพอในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงค 

๓. ที่ตั้งของกองศิลปวัฒนธรรมไมเอื้ออํานวยตอการติดตอประสานงานภายในหนวยงาน เนื่องจากแยก ออกมา

จากสํานักงานอธิการบดีและไมไดรับความสะดวกดานยานพาหนะ 

๔. ระเบียบปฏิบัติดานการใชงบประมาณไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

โอกาส (Opportunities) 
๑. รัฐบาลไทยไดประกาศใหวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเปนวาระแหงชาติ ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

๒. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีจุดขายดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
๓. ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทยมีมากมายหลากหลายงายตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมให

ปรากฏเปนรูปธรรม 

๔. แหลงวิทยาการชุมชนและปราชญชุมชนในพ้ืนที่มีเปนจํานวนมากและหลากหลาย 
อุปสรรค (Threats) 

๑. อุปสรรคในการดําเนินการใหลุลวงที่สําคัญ คือ การขาดแคลนบุคลากรตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณที่

จําเปน 

๒. ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตองใชบุคลากรสายการสอนและนักศึกษาเปนสวนใหญมีขอจํากัด คือ 

ภาระการสอนของครูอาจารยและการเรียนของนักศึกษาที่อาจไมสอดคลองกับวาระโอกาสของวันสําคัญประเพณี หรือ

เทศกาล 

๓. สภาพสังคมในปจจุบันรับความกาวหนาทางวัตถุเทคโนโลยีโดยไมย้ังคิดขาดสํานึกคุณธรรมจริยธรรมและมอง
ศิลปวัฒนธรรมเปนเร่ืองลาสมัย โดยเฉพาะในเยาวชนที่เปนกําลังในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

๔. การรณรงคดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไมไดมุงเนนใหเกิดความย่ังยืนฝงรากลึกลงในกลุมเยาวชน 

สวนใหญเปนกระแสที่พูดกันแตปาก เขียนกันแตปาย จึงไมบรรลุผลเปนรูปธรรมและมีความย่ังยืน ควรที่จะได บรรลุ

ศิลปวัฒนธรรมลงเปนวิชาสอนในหลักสูตร 




