
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผลของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์    
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สัมพันธ์กับระบบงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาประเทศ จากการประชุมการมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจ ากัดกรอบเวลา 1 ปี  
ตามปีงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล และให้หน่วยงานกลาง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ติดตาม
และรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของ
รัฐจัดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งให้จัดท า
รายละเอียดวงเงิน และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริหารเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน 19 
เป้าประสงค์ และการวัดผลส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
ร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติม
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาตามความสนใจและถนัด เสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มีนักเรียนที่มีศักยภาพสูง และมีผลการ
เรียนดีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น หานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท างาน      
ได้ทันท ี

เป้ำประสงค์ที่ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา  

   (การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์ผู้สอนมี
ทักษะวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียน
การสอน) 

 



 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์  
  1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล  
  2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  4) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  5) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอน 
  
เป้ำประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็ง 
  ทางวิชาการ  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
                       สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
เป้ำประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล        
                       (คุณภาพ หรือ ผู้เรียนประทับใจผู้สอนที่มีทักษะสูงและกระบวนการ 
   เรียนรู้ แนะน าผู้อ่ืนเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้ประโยชน์ในสิ่ง 
   ที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่มีหรือมีน้อยกว่า) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงาน(นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ 

ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ) 
 

เป้ำประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของ
สังคม  

   (ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิตสะอาดตั้งมั่น
ว่องไวในการเรียนรู้และการท างาน) 

  กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
 1) ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพ 

อิสระภายใน 1 ปี 
 3) จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

 
 



 ยุทธศำสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 
   มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไปสู่
ระดับชาติและนานาชาติ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น มีการวิจัยแบบบูรณาการและการท างานเป็นทีม มีนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยที่น าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น ต่อ
ยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี ผลิตหนังสือ ต ารา ส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 

เป้ำประสงค์ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาองค์ประกอบการวิจัย พัฒนานักวิจัย พัฒนาสิ่ง  
   อ านวยความสะดวกและพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับ 
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

  2) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกทั้งท่ีเป็น 
หัวหน้าโครงการและเป็นผู้วิจัยร่วม 

   
เป้ำประสงค์ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการท างานวิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ   
                        วิจัย ทันสมัย และสะดวกในการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
  1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ 

สนับสนุนการวิจัย 
  2) ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย 
    
เป้ำประสงค์ที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  
   (คุณภาพ หรือ ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม 
                       และนักวิจัยมีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและ 
                       นวัตกรรมต่อเนื่อง) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) จ านวนของการวิจัยที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการ 
วิชาการในระยะ 1 ปี 

   2) จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

   3) จ านวนงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
   
 
 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 
มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอกพัฒนา และปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการท่ีเอ้ือต่อการแข่งขัน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ มีการเผยแพร่งานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มหาวิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านการบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agenda และ Area ตามแผน
งบประมาณของภาครัฐ ไปสู่การสร้างอุทยานเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดไปสู่สังคมที่สมบูรณ์แบบมาก
ขึ้น สามารถบริการวิชาการเพ่ือการแก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเป็นโครงการบริการ
วิชาการที่น าไปสู่การสร้างรายได้ ซึ่งสนับสนุนให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล และส าคัญที่สุด
คือ ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 

เป้ำประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร 
   ภายนอก  
   (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องและมีความพร้อมในการ 
   บริการวิชาการและบริการสังคม) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ  

ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
 2) ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการ 

ด าเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย 
   

เป้ำประสงค์ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ 
  แข่งขัน  
  (ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค์ความรู้ใหม่และทันสมัยรองรับการบริการ 
                       วิชาการมากข้ึนและระบบบริการวิชาการมีความคล่องตัว) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ด้านบริการวิชาการ 

  2) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ   
เป้ำประสงค์ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและ 
   สังคมของประเทศ  
   (คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค์ความรู้ที่ดี มีหลักสูตรใหม่รองรับ 
                       การบริการวิชาการและบริการสังคม) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 
   2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถ 
                       พัฒนาและน าไปบริการวิชาการแก่สังคม  



 
เป้ำประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
  (ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการวิชาการและบริการสังคม 
                       มีการรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพหรือการพัฒนาอาชีพใหม่) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์  
  1) จ านวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
  2) จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม 
เป้ำประสงค์ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนา 
   อาชีพ  
   (ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายได้จากการบริการสังคม ที่เข้มแข็ง) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
   2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนามาตรฐานด้านบริการวิชาการ    
   3) จ านวนสิ่งประดิษฐ์จากการปฏิบัติทักษะสูงส่งเสริมแรงบันดาลใจในการ 

พัฒนาอาชีพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
มีกลไก การอนุรักษ์และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป   

ของประเทศ สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมาก
ขึ้น มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมชุมชนมากขึ้น มีการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ย วชาญ
ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์
พลังงานภายในมหาวิทยาลัย การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3R (Reduce Reuse Recycle) 

 เป้ำประสงค์ที่ 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  

  (คุณภาพ หรือองค์ความรู้ได้รับความสนใจมากข้ึนจากสังคม/ชุมชน) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 

  1) จ านวนโครงการบูรณาด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับ 
สังคม/ชุมชน 

2) จ านวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 
เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 



เป้ำประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
   (ประสิทธิผล หรือ ผลด าเนินงานได้รับการสนับสนุนก่อให้เกิดโครงการ 
                       พัฒนาต่อยอดร่วมกับสังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 

 1) ระดับความส าเร็จของโครงการ Green University 
  2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
   3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงการร่วมกับชุมชน/สังคม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 

มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูป
มหาวิทยาลัยเป็น Digital University ภายใต้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

  เป้ำประสงค์ที่ 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ การพัฒนาจิต
สาธารณะและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
    1) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ   
    2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
         

  เป้ำประสงค์ที่ 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  
    (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทันสมัย 
                               พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่) 

 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

บูรณาการตามพันธกิจ 
    2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

 เป้ำประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี 
    ประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

  (ประสิทธิภาพ หรือ การท างานท่ัวทั้งองค์กรเป็นระบบ P-D-C-A  
                        และระบบการประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ) 
 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
  1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการ 

พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12  



  3) ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย   
  4) ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ 
   5) จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น

รูปธรรม 
   6) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของส านักงบประมาณ 
   7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

 
 เป้ำประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  

(คุณภาพ หรือ บุคลากรพึงพอใจ ปลอดภัยในการท างาน มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
ผู้รับบริการประทับใจ หน่วยงานภายนอกพึงพอใจ) 

 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
   1) จ านวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy 
  2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้าน Digital Economy 
 
  เป้ำประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
      (ประสิทธิผล หรือ ผลงานทั้งองค์กรได้รับการรับรองเป็นหน่วยงาน 
                               ตัวอย่าง ระบบสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้มแข็ง) 

 กำรวัดผลส ำเร็จเชิงกลยุทธ์ 
     1) ร้อยละรายได้อ่ืนทีน่อกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 

 2) ระดับขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ  
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดแนวทางปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

1.3.2  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงบประมาณ และรัฐบาล  

1.3.3  การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) และ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

1.3.3  มหาวิทยาลัยมีระบบการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นส าหรับ
พัฒนามนุษย์ พัฒนาประสิทธิภาพขององกรค์ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายในด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

1.3.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
และต่อประเทศชาติ 



1.3.5  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในการจัดท างบประมาณในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  

บริบทที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการวางรากฐานและ
พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

การก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ส าหรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย
ทุกภาคส่วน น าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ในอนาคต 

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ STEM: Science, Technology, engineering, mathematics เป็นพื้นฐาน
ในการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technoprenuer) ที่เพ่ิมมากขึ้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ 
รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาประเทศจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นค ง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 
 2.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

2.4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
2.4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2.4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.4.3 และยุทธศาสตร์ที่ 2.4.4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



2.4.2 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บน

พ้ืนฐานแนวคิด 3 ปรการ ได้แก่  
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

2.4.3 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสับรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 

 
2.4.4 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคทำงสังคม  

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนใน
การร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินใน
ระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
 
 
 



2.5 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)  
   การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ 
   2.5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  
   2.5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3  
รำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
การบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครใช้ระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม เพ่ือการพัฒนามนุษย์ตามกรอบการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิ
บาล ตามหลัก Total quality management (TQM) เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารการปฏิบัติงาน
ด้วยดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

1) การบริหารแนวนอน (Quality  assurance) หรือการบริหารจัดการกระบวนการเพ่ือวัดผล
ด้านคุณภาพ เป็นการจัดการด้านคุณภาพ (Quality) การจัดการด้านงบประมาณระบบรายรับและระบบ
รายจ่ายอย่างคุ้มค่า (Cost) ความสามารถด้านบริหารเวลาให้การท างานบรรลุผลตามแผน (Delivery)  

2) การบริหารแนวตั้ง (Quality Management) ซึ่งเป็นการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรเพ่ือสังคม และการจัดการให้มี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาองค์ความรู้       
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
ด าเนินงานภายใต้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ที่เน้นการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานตามยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
19 เป้าประสงค์ 63 กลยุทธ์ 37 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
          ศูนย์รวมควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนกำรออกแบบ ที่มีควำมเป็นเลิศ สู่ประชำคมอำเซียน 
 ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 

 ศูนย์รวมควำมเชี่ยวชำญ หมายถึง แหล่งรวมความเชี่ยวชาญและทักษะด้านวิชาชีพ 
 ด้ำนกำรออกแบบท่ีมีควำมเป็นเลิศ หมายถึง การพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ด้าน

กาออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ สถาปัตยกรรม  
 สู่ประชำคมอำเซียน หมายถึง การพัฒนาหลักสูตร การบริการวิชาการแก่สังคม บัณฑิต สู่สังคม

ประชาคมอาเซียน 
 
3.2 พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาที่มึ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล 
 2. สร้างนักวิจัย งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ภาคการ
ผลิต ภาคบริการและชุมชน 
 3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล 
 4. .บริการแก่วิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 



3.3 เป้ำหมำยสูงสุด (Ultimate Goal) 
การพัฒนาวิชาชีพสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สากล 

 
3.4 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)  
 

 
3.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ค ำอธิบำยเอกลักษณ์ 
  คณะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

พลังงานแห่งความคิด ภายใต้แนวคิด “ไม่มีสิ้นสุด” 
   ค ำอธิบำยอัตลักษณ์ 

 พลังงำนแห่งควำมคิด  หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
เฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มี
ความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

 แนวคิดไม่มีสิ้นสุด หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดทักษะ วิชาชีพ อยู่ตลอดเวลา 
 

3.7 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 3. พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
3.8 เป้ำประสงค์  
 1. บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 2. คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาล
ใจให้นักศึกษา 
 3. หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 4. ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 5. การวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 
 6. การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 7. การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 



 8. การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการ
ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวด าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและ
กลยุทธ์ ตามพันธกิจหลักคือ 

1. ด้านการเรียนการสอน 
2. ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
3. งานบริหารจัดการ 
4. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รายการบุคลากรภาครัฐ

ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

รายการบุคลากรภาครัฐ 8,961,750.00     941,990       8,961,750 941,990

 - งบบุคลากร 1,653,750          895,440       1,653,750 895,440
 - งบด าเนินงาน 18,000              46,550         18,000 46,550
 - งบเงินอุดหนุน 7,290,000          7,290,000

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน
ล าดับ

ท่ี เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563แผนงาน

รายการบุคลากรภาครัฐ



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90
เชิงเวลา  :  เชิงเวลา  :  
 - โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 
1 ปี ร้อยละ 15  - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท

ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบรายจ่ายอ่ืน 650,000 650,000

1 โครงการสร้างนักออกแบบในผู้พิการท่อนล่าง เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสร้างรายได้ 200,000 200,000 น.ส.ปริณัน บานช่ืน

2 โครงการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว

125,000   125,000
น.ส.ปริณัน บานช่ืน

3
โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

125,000   125,000
น.ส.ปริณัน บานช่ืน

4

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถ่ินและ
ส่ิงแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม"

200,000   200,000
น.ส.ปริณัน บานช่ืน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำตรงสำขำหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 78  - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน
เชิงคุณภาพ  :   - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ คน
 - ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 85  - จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ คน
เชิงเวลา  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปีร้อยละ 85  - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา  :  

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร บำท

ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบด าเนินงาน 1,620,000      945,610        

 - ค่ำตอบแทน              730,000              630,610

 - ค่ำใช้สอย              300,000              200,000

 - ค่ำวัสดุ              590,000              100,000

 - ค่ำสำธำรณูปโภค                15,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ 1,330,000      1,330,000

1 เคร่ืองสแกนสำมมิติส ำหรับกำรข้ึนต้นแบบผลิตภัณฑ์และสถำปัตยกรรม 1,330,000           1,330,000

2

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1 รำยกำร...............................................

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563

ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563

2 รำยกำร...............................................

งบเงินอุดหนุน
1 รำยกำร...............................................

2 โครงกำร...............................................

งบรายจ่ายอ่ืน 1,680,800     1,680,800

1 โครงกำรค่ำยทักษะนักออกแบบและสถำปนิกสำยสัมพันธ์อำเซียน
ประจ ำปี 2563

450,000         450,000

2 โครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะด้วยทักษะทำงวิชำกำรเพ่ือปลุก
จิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

30,000          30,000

3 โครงกำรแนะแนวทำงสถำปัต ประจ ำปี 2563 40,000          40,000

4
โครงกำรค่ำยผู้น ำนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

70,000          70,000

5 โครงกำรกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 60,000          60,000

6 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 100,000         100,000

7 โครงกำรปัจฉิมนิเทศย่อย ประจ ำกำรศึกษำ 2562 52,500          52,500

8
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของสโมสรนักศึกษำ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

193,800         193,800

ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563

9  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเพ่ือให้เป็น
ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณภำพและมีคุณค่ำของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 
2563

444,500         444,500

10 โครงกำรบูรณำกำรทักษะกำรปฏิบัติวิชำชีพด้ำนกำรออกแบบร่วมกับ
ภำคอุตสำหกรรมและชุมชนเพ่ือยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพและควำม
ม่ันคง

240,000         240,000

ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรม ท่ีมีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงกำร/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90 - โครงกำรท่ีบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ร้อยละ 90
เชิงเวลา  :  เชิงเวลา  :  
 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรม ท่ีมีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 85  - โครงกำร / กิจกรรม ท่ีแล้วเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 96
    เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร บำท

ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบรายจ่ายอ่ืน 350,000  350,000   

1 โครงกำรสืบสำนภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรออกแบบสู่สำกล 175,000   175,000   
ผศ.ชานนท์ 
ตันประวัติ

2 โครงกำรสืบทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิตัล เพ่ือเป็นฐำนควำมรู้ด้ำน
ออกแบบ

175,000   175,000   ผศ.ชานนท์ 
ตันประวัติ

ปี  2563

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2562

ผลผลิต  :  ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
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