
 

 

 

 

 

รายงานประจําปี  2553 
 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



สารบญั 

          หน้า  

สารนายกสภามหาวิทยาลัย         
สารอธิการบดี           
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย         
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย          
ความเป็นมามหาวิทยาลัย          

ส่วนที่ 1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย        
ปณิธาน  เครื่องหมายมหาวิทยาลัย  สีประจาํมหาวิทยาลัย     
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กลวิธี/มาตรการ     
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ        
โครงสร้างอัตรากําลัง         

ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงาน  
ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

        ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน     
1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
2.   สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
3.   การบริหารจัดการเชิงรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่า 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
6.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 7.   สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 8.   พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  9.   เผยแพรแ่ละถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 

ส่วนที่ 3  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย        
งบการแสดงฐานะการเงิน         
งบรายได้และค่าใช้จ่าย         
    
 

 



ความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
อดีต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548   ทําให้ดูเหมือนเป็นมหาวิทยาลัย
ใหม่ในสายตาของสาธารณชนทั่วไป   โดยที่ในความเป็นจริงแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี
ประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน  และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ   
ตั้งแต่ครั้งเดิมที่รวมตัวอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตในสังกัดกว่า 35 แห่ง  
และเมื่อมีการปรับเปล่ียนสถานภาพจากสถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2548   ได้เกิดการรวมกลุ่ม
วิทยาเขตในสังกัดแล้วแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย  และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกเป็นอิสระออกมาก็คือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงได้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของวิทยาเขตเดิม  5 

แห่ง  ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน  ได้แก่  วิทยาเขตเทเวศร์  วิทยาเขตโชติเวช  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และวิทยาเขตพระนครเหนือ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังคงยึดมั่นในภารกิจสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  ที่มี
ความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น  9 
คณะ  ได้แก่ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
 

 
(File:  logo-rmutp-p.1) 

 



ส่วนที่ 1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518  ใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา “ และได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2531  ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยตามมาตรา 5  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2548  ซึ่งได้ทํา
ให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 แห่ง  และหน่ึงในน้ันก็คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เป็นคนดีคนเก่ง  มีทักษะที่ดีในการ
ปฏิบัติงานพร้อมที่จะพัฒนาเป็นทุนมนุษย์ต่อไป  ภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยว่า  “เป็นผู้นําการจัด
การศึกษาวิชาชีพระดับสากล  บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอน  ทั้งในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท โดยแบ่งการ
จัดการเรียนการสอนออกเป็น 9 คณะ  ได้แก่ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครภายใต้การบริหารของ รศ. ดวงสุดา  เตโชติรส  
ยังคงยึดมั่นในภารกิจสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  พร้อมก้าวไปสู่ความสําเร็จในโลกของอาชีพได้อย่างสมภาคภูมิ  เพียบพร้อมไปด้วยความรู้
ความสามารถที่ทันสมัย  มีพลังและความเข้มแข็งที่พร้อมสําหรับการแข่งขันในทุกสถานการณ์ 

 
 



ปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มุ่งมั่นเป็นผู้นําการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  
พัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ  คู่คุณธรรมสู่มาตรฐานสากล 

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

(Official-logo-rmutp) 

เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทาง
แห่งความสําเร็จ มรรค 8 และความสดช่ืนเบิกบาน   ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ 
ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายประจํา
องค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นผู้พระราชทานช่ือเดิมของ
มหาวิทยาลัยว่า  "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"  บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ
และมีเลข 9 บรรจุอยู่ ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ 9 ส่วนด้านล่างของตราวงกลมทําเป็นกรอบโค้งรองรับ
มีช่ือ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์
ประจํายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา 

สีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

(Color-rmutp) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กําหนดให้สีม่วง เป็นสีประจํามหาวิทยาลัย 



การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ทําให้เกิดความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ  และบัณฑิต
นักปฏิบัติ 
2. นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนสถานศกึษาที่ผลิต
บุคลากรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  และภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนเช่นกัน 
3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน  ระบบให้ทนุกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมาก
ขึ้น 
4. นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทําให้การทํางาน
คล่องตัว 
5. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศกึษาเพ่ือมุ่งสู่
วิชาชีพ 
6. โครงสร้างประชากร  เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลาย 

1. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ต้องใช้การลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการช้ันสูง 
2. นโยบายการปรับลดงบประมาณและอัตรากําลัง  
ทําให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  เป็นไปได้ช้า 
3. การเปิดการศึกษาเสรี  ทําให้มหาวิทยาลยัมีคู่แขง่
มาก  สถานศึกษาอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดสอน
และจัดการศึกษาวิชาชีพสาขาต่างๆ กันอย่าง
กว้างขวาง 
4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียน
ลดลง 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
2. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพ  และ
ครอบคลุมองคค์วามรู้ต้ังแต่ระดับวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน
จนถึงขั้นสูง 
3. มีบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4. บัณฑิตมีคณุภาพและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
5. มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิต
บัณฑิตมายาวนาน 
6. สถานที่ต้ังอยู่กลางใจเมือง  มีทําเลท่ีเหมาะสม 
7. มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
8. มีอัตลักษณท์ี่โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

1. สัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของ 
อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศยังไมม่ี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
3. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก  และขาด
กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ปัญหา 
4. สถานทีจ่ํากัดทําให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
5. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน  ทําใหต้้องใช้
บุคลากรสายสอนบางส่วนรับภาระงานสนับสนุน
ควบคู่กัน  ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
6. ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์
ด้านการบริหาร 
7. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย 
8. ขาดระบบติดตามประเมินผล  และการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 



วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งโลกอาชีพ   ผลิตผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยี   สร้างคุณค่าสู่สากล   

ค่านิยมหลัก 

 มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งโลกอาชีพ 

จุดมุ่งหมายหลัก 

 ผลิตผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยี 

เป้าหมายสูงสุด 

 สร้างคุณค่าสู่สากล 

การสะท้อนเจตนารมณ์ 

 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ : สถาบันอุดมศึกษาอันดับต้นที่เป็นแหล่งรวมของความ
เช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

 ผลิตผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยี : ผลิตนักปฏิบัติที่มีความรู้  ความสามารถ  มีความ
เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ  และก้าวทันเทคโนโลยี  โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้รู้ลึก  รู้จริงมี
ความเป็นผู้นํา  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 สร้างคุณค่าสู่สากล : เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล 

ปรัชญา 

 สร้างคนสู่งาน  เช่ียวชาญเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการ
ผลิต  ภาคบริการ  และชุมชน 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพ่ือการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 



เป้าประสงค์ 

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็ง  และได้
มาตรฐานสากล 

2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแหล่งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้

มาตรฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จดัการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์    

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ 

กลยุทธ์หลัก 
1. บูรณาการหลักสตูรแบบองค์รวม 
2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
3. บริหารจัดการเชิงรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่า 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์ 

1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เป็นแหล่งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์หลัก 
1. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรกัษาสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
เชิงบูรณาการท่ีได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์หลัก  

1.  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์    เชิงพาณิชย์ 
2.   เผยแพรแ่ละถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 



9 กลยุทธ์หลัก 52 มาตรการการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
มาตรการ 

 1.1 พัฒนาหลักสูตรสนองตอบความต้องการของสังคม 
 1.2 พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้มีงานทํา 
 1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
 1.4 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 1.5 จัดการเรียนการสอน E-Learning 

2. การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
มาตรการ 

2.1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดใหท้ันสมัย 
2.2 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2.3 จัดทําคลังความรู้ 
2.4 ส่งเสริมสหกจิศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
2.5 พัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นมาตรฐานสากล 

3. การบริหารจัดการเชิงรุก 
มาตรการ 

3.1 สร้างเครือข่ายมาตรฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
3.2 พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหมท่ี่พร้อมเปลี่ยนแปลง 
3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 
3.4 ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก 
3.5 พัฒนาระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3.6 หารายได้จากทรัพย์สินและองค์ความรู้ที่บุคลากรมีอยู่ 
3.7 พัฒนาลักษณะทางกายภาพของทุกศูนย์ (ทั้ง 4 ศูนย์) 

4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 
มาตรการ 

4.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสูโ่ลกอาชีพ 
4.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
4.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน ทํางาน และดํารงชีวิต 
4.4 ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา 
4.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 
1.6 ทําความร่วมมอืกับสถานศึกษาและสถานประกอบการท้ังในและต่างประเทศ 
1.7 จัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างและซ่อมแซมเสริมฐานความรู้ให้กับนักศึกษา 
1.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เขม้แข็ง 
1.9 สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

 
 



5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการ 

5.1 ปลูกจิตสํานึกในการทํางานร่วมกัน 
5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
5.3 เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีให้กับบุคลากร 
5.4 จัดทํา Training Roadmap และ Career Path  สําหรบับุคลากรสายวิชาการ/สนับสนุน 
5.5 พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งวิชาการ 

6. ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการ 

6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการส่งเสริมอาชีพเดิมและสรา้งอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน 
6.2 จัดต้ังศูนย์วิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
6.3 ผลิตสื่อเพ่ือสรา้งและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
6.4 พัฒนาศูนย์ภาษาเพ่ือให้บริการวิชาการและหารายได้ 
6.5 พัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร เพ่ือสร้างช่ือเสียงและหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
6.6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการร่วมกันกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

7. สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 
มาตรการ 

7.1 ทุกคณะจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
7.2 ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.3 บูรณาการ อนุรักษ์ ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้มในการจัด

การศึกษา 
7.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
7.5 ต้ังศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

8. การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ 
มาตรการ 

8.1 ทําวิจัยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
8.2 สร้างเครือข่ายการวิจัย 
8.3 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
8.4 พัฒนาต้นกล้านักวิจัย 
8.5 ศูนย์แก้ปัญหาและพัฒนานักวิจัย 
8.6 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ 
8.7 ต้ังศูนย์วิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
8.8 จัดต้ังหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

9. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 มาตรการ 

9.1 จัดต้ังศูนย์วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
9.2 จัดต้ังศูนย์ประสานงานเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย / 

สิ่งประดิษฐ์ /นวัตกรรม / นานาชาติ 



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวิชาการ 

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองวิเทศสัมพันธ์** 
- สํานักประกันคุณภาพ*** 
- กองประชาสัมพันธ์** 
- กองศิลปวัฒนธรรม** 

- สํานักงานคณบดี 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

- สํานักงานผู้อํานวยการ - สํานักงานผู้อํานวยการ 
- สํานักงานผู้อํานวยการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ** 

* จากกฎกระทรวง ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2550 
** จัดต้ังเป็นการภายใน 

- สํานักงานคณบดี 

- สํานักงานคณบดี 

- สํานักงานคณบดี 

- สํานักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

- สํานักงานคณบดี 

- สํานักงานคณบดี 

- สํานักงานคณบดี 

- สํานักงานคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 



โครงสร้างอัตรากําลัง 
จํานวนอัตรากําลังจําแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร 

หน่วยงาน 
ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้าง 

ประจํา 

พนักงาน
มหา 

วิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ช่วย
ราชการ 

ครู 
จ้างสอน 

รวม 
วิชาการ สนับสนุน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  

 
 
 
 
 

31 
48 
10 
88 
42 
96 
66 
28 
2 

4 
60 
1 
5 
12 
3 
5 
1 
4 
4 
10 
4 
5 
1 

 
11 
 
 
2 
14 
11 
5 
19 
6 
14 
4 
5 
3 

 
29 
4 
10 
4 
3 
16 
13 
16 
15 
5 
16 
7 
10 

 
9 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
 
3 
3 
1 
3 

 
60 
16 
34 
11 
16 
23 
17 
43 
12 
41 
20 
16 
10 

 
23 
4 
4 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 
12 
1 
1 
 
2 
3 
3 
1 

4 
169 
23 
50 
30 
71 
118 
49 
172 
79 
171 
116 
65 
30 

รวม 411 119 94 148 32 319 35 24 1,147 
หมายเหตุ: นับเฉพาะอัตราท่ีมีคนครอง 

ข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

จํานวนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิ 

บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
รวม 

ข้าราชการพลเรือน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

14 
7 

 
 

328 
70 

 
2 

68 
1 
10 
22 

1 
 

411 
78 
10 
24 

รวม 21 400 101 1 523 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2553  

จํานวนอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิ 

บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
รวม 

ข้าราชการพลเรือน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

 36 
2 
 
 
1 

70 
66 
19 
7 

199 

13 
2 
3 
87 
119 

119 
70 
22 
94 
319 

รวม  39 361 224 624 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2553  



จํานวนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคณะและคุณวุฒิ 

บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
รวม 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

4 
 
 
6 
4 
4 
1 
2 
 

21 
49 
20 
88 
47 
71 
72 
20 
10 

10 
15 
 
4 
3 
26 
9 
11 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

35 
64 
20 
98 
54 
101 
82 
34 
11 

รวม 21 398 79 1 499 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2553  

 

จํานวนอัตรากําลังของบุคลากร(เฉพาะข้าราชการ)สายวิชาการจําแนกตามคณะและตําแหน่งทาง
วิชาการ 

บุคลากร รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

1 
3 
1 
 
 
 
1 
 
 

11 
30 
1 
40 
18 
22 
32 
15 
 

19 
15 
8 
48 
24 
74 
33 
13 
2 

31 
48 
10 
88 
42 
96 
66 
28 
2 

รวม 6 169 236 411 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2553  

 



ส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 

 
ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553  

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานและประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ  ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติสําหรับสถาบันอุดมศึกษา  ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ  
4.0281  มีผลการปฏิบัติงานดังน้ี 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล  นํ้าหนักร้อยละ 45  มีคะแนนการประเมินเท่ากับ  3.2724 
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการจากการบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย  ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์  จุดเน้น  
รวมท้ังวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  อันได้แก่  การมีส่วนร่วมของผู้นํา
นักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา   การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือ
พัฒนาอาชีพในชุมนุม  แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  และการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สําหรับผลการปฏิบัติราชการในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัยน้ัน  
พิจารณาจากมาตรฐานด้านบัณฑิต  อันได้แก่  การมีงานทําของบัณฑิต  บัณฑิตที่ได้งานตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา  และบัณฑิตที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา  และมาตรฐาน
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  อันได้แก่  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์  เผยแพร่  
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน  ได้รับการจดลิขสิทธ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ี
เช่ือถือได้ 

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ  นํ้าหนักร้อยละ 15 มีคะแนนการประเมินเท่ากับ  4.6267   
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิตและความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษา  และการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  นํ้าหนักร้อยละ 10  มีคะแนนการ
ประเมินเท่ากับ  3.6150  พิจารณาผลการปฏิบัติราชการจากการดําเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน  อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ   
และการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย  นํ้าหนักร้อยละ 30 มีคะแนนการประเมินเท่ากับ  
5.0000  พิจารณาผลการปฏิบัติราชการจากการกํากับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย   การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร  การเงิน  และระบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต   แผนพัฒนาบุคลากร   การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  



ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  และการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า 

มหาวิทยาลัยได้บริหารงานให้มีการดําเนินงานแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย  โดยความ
ร่วมมือกันของบุคลากรทุกคน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ 

รายละเอียดผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   มีคะแนนรายตัวช้ีวัด 
ดังต่อไปน้ี  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

มิติที่ 1  มิติด้านประสทิธผิลตามยุทธศาสตร ์  45  1.4726 
1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน

การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

ระดับ 5 NA 0.0500 

2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับ 5 NA 0.0500 

3. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จดุเน้น
รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 10  0.4750 

3.1 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของผู้นํา
นักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ 2.5 ระดับ 5 0.1250 

3.2 ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน 

ระดับ 2.5 ระดับ 5 0.1250 

3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

ระดับ 2.5 ระดับ 4 0.1000 

3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ระดับ 2.5 ระดับ 5 0.1250 

4. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน
การบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 20  0.6976 

1.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  10  0.3537 
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ ร้อยละ 4 87.6719 0.1737 



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 3 88.9377 0.1500 

4.1.3 ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 
3 ปีที่ผ่านมาต่อจํานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 3 NA 0.0300 

4.2 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  10  0.3439 
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 
15.1196 

0.1702 

4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 
13.779 

0.1126 

4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจด
ลิขสิทธ์ิ และได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เช่ือถือได้ต่ออาจารย์ประจํา/
นักวิจัยประจํา 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 
9.1866 

0.0611 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับ
สากล 

ระดับ 5 ระดับ 4 0.2000 

มิติที่ 2  มิติด้านคณุภาพ  15  0.6940 
6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
 10  0.4440 

6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
79.40 

0.1940 

6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
86.00 

0.2500 

7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 5  .02500 

7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 

ระดับ 5 ระดับ 
5 

0.2500 



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

มิติที่ 3  มิติด้านประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ  10  0.3615 
8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม 
ร้อยละ 3  0.0300 

8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 
28.95 

0.0150 

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวม 

ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 
81.48 

0.0150 

9.   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

ระดับ 3  4.9030 0.1470 

10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

ระดับ 3 ระดับ 5 0.1500 

11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 1 3.4520 0.0345 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาสถาบนั  30  1.5000 
12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหน้าที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการถ่ายทอด
เป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่
สถาบันอุดมศึกษา 

 10  0.5000 

12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระดับ 5  5 
ประเด็น 

0.2500 

12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

ระดับ 5 6 
ประเด็น 

0.2500 

13. ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 2  5 
ประเด็น 

0.1000 

14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึกษา  

ระดับ 3  0.1500 

14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร  และการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ระดับ 1 7 
ประเด็น 

0.0500 

14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

ระดับ 2 5 
ประเด็น 

0.1000 



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 5  0.2500 

15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 2.5 5 
ประเด็น 

0.1250 

15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 2.5 5 
ประเด็น 

0.1250 

16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 3 6 
ประเด็น 

0.1500 

17. ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระดับ 5 7 
ประเด็น 

0.2500 

18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณค่า 

ระดับ 2 ระดับ 
5 

1.0000 

รวม  100  4.0281 
 
ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค ์
1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้

มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ 

ตัวชี้วัด 14 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์หลัก 
1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
3. การบริหารจัดการเชิงรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่า(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต 

และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

ผลการดําเนนิงาน 
ผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 

14 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 64.29 ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 35.71 ได้แก่ 

 



ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลผลิต : ผู้สาํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์   
ระดับผลลัพธ ์     

1. ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
ตรงสาขา 

ร้อยละ 70 88.43 บรรล ุ

2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี 
ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 77 78.20 บรรล ุ

3. ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 70 86.45 บรรล ุ

ระดับผลผลิต     
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 1,470 1,357 ไม่บรรล ุ
5. ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา  ทีกํ่าหนด 

ร้อยละ 95 78.04 ไม่บรรล ุ

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

บาท 54,959,160 41,050,687.29 
(74.69%) 

บรรล ุ

ผลผลิต : ผู้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับผลลัพธ ์     

7. ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
ตรงสาขา 

ร้อยละ 70 87.87 บรรล ุ

8. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี 
ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 77 79.31 บรรล ุ

9. ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 75 73.52 ไม่บรรล ุ

ระดับผลผลิต     
10. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 1,906 1,702 ไม่บรรล ุ
11. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 95 100 บรรล ุ

12. ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา  ทีกํ่าหนด 

ร้อยละ 95 86.33 ไม่บรรล ุ

13. ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

บาท 312,715,720 270,395,835.25 
(86.47%) 

บรรล ุ

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์
1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เป็นแหล่งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 14 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์หลัก 
1. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรกัษาสิ่งแวดล้อม 

ผลการดําเนนิงาน 
ผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวช้ีวัด

ทั้งหมด 14 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 13 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 7.14 ได้แก่ 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ    
ระดับผลลัพธ ์     

1. ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 82 88.37 บรรล ุ

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 76 85.81 บรรล ุ

3. โครงการบริการวิชาการที่ 
ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 5 43.75 บรรล ุ

ระดับผลผลิต     
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการ 64 66 บรรล ุ

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 82 89.22 บรรล ุ

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 90 100 บรรล ุ

7. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

บาท 6,196,400 5,803,799.69 
(93.66%) 

บรรล ุ

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม    
ระดับผลลัพธ ์     

8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ี 
การเผยแพร่ด้านทํานุบํารุง

โครงการ 39 40 บรรล ุ



ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ศิลปวัฒนธรรม 
9. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 82 87.26 บรรล ุ

10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ี 
การเผยแพร่ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะ  
เวลา 1 ปี 

โครงการ 30 40 บรรล ุ

ระดับผลผลิต     
11. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ 48 47 ไม่บรรล ุ

12. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 82 90.43 บรรล ุ

13. โครงการ/กิจกรรม ทีแ่ล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 90 100 บรรล ุ

14. ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 

บาท 4,642,100 3,592,773.75 
(77.40%) 

บรรล ุ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สรา้งและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชงิบูรณา
การท่ีได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค ์
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 14 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์หลัก 
1. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
2. เผยแพร่และถา่ยทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

ผลการดําเนนิงาน 
ผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวช้ีวัด

ทั้งหมด 14 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 

 

 

 



ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี   
ระดับผลลัพธ ์     

1. จํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการ 6 10 บรรล ุ

2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน 

โครงการ 6 10 บรรล ุ

3. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
ที่นําไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

โครงการ 3 10 บรรล ุ

ระดับผลผลิต     
4. จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 14 14 บรรล ุ
5. จํานวนโครงการวิจัยเป็นไป   

ตามมาตรฐานที่กําหนด 
โครงการ 14 14 บรรล ุ

6. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 50 100 บรรล ุ

7. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

บาท 4,040,100 4,040,100 
(100%) 

บรรล ุ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้    
ระดับผลลัพธ ์     

8. จํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการ 6 24 บรรล ุ

9. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน 

โครงการ 6 12 บรรล ุ

10. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
ที่นําไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

โครงการ 3 12 บรรล ุ

ระดับผลผลิต     
11. จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 45 45 บรรล ุ
12. จํานวนโครงการวิจัยเป็นไป   

ตามมาตรฐานที่กําหนด 
โครงการ 45 45 บรรล ุ



ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

13. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 50 92.85 บรรล ุ

14. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

บาท 4,399,500 4,399,500 
(100%) 

บรรล ุ

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 

ในปีงบประมาณ พ .ศ .2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 858,841,850 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็น
เงิน 648,349,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.49 และงบประมาณเงินรายได้ 210,492,790 บาท คิด
เป็นร้อยละ 24.51 ซึ่ งจะต้องดําเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  ที่ 
3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต 6 ผลผลิต ซึ่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ดังน้ี 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทําหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ และเป้าหมายท่ีรัฐบาล
กําหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) มีเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณดังน้ี 

ไตรมาส 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม(ร้อยละ) 
มหาวิทยาลัยฯ กรมบัญชีกลาง 

1 20.94 20 
2 44.87 43 
3 74.83 68 
4 100 94 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 639,402,100 บาท ได้รับเงินโอนจาก
กรมบัญชีกลางเพื่อสมทบงบบุคลากร จํานวน 8,946,960 บาท รวมเงินงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงเป็นเงินทั้งสิ้น 648,349,060 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้นจํานวน 
527,431,389.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 เป็นเงินกันเหลื่อมปี 129,127,900.31 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.92  มีเงินเบิกเกินงบประมาณที่ได้รับ 8,210,238.48 บาท เน่ืองจากการขอวงเงินงบบุคลากร
เพ่ิมเติมจากกรมบัญชีกลาง จํานวน 24,000,000 บาท ซึ่งได้รับเพ่ิมเติมครั้งน้ี เพียง 8,946,960 บาท  

เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่าย พบว่ามหาวิทยาลัยฯ    
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตํ่ากว่าแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ร้อยละ 18.65 และตํ่ากว่าเป้าหมาย   
ที่รัฐบาลกําหนดร้อยละ 12.65 



สําหรับการก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 44,266,548.50 บาท จากงบประมาณท่ีได้รบั 
152,891,068.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 มีรายการเบิกจ่ายเงินและการก่อหน้ีผูกพันได้แก่ 

- รายการครุภัณฑ์ จํานวน 28 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,815,068.50 
บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 24 รายการ เป็นจํานวนเงิน 3,376,548.50 บาท เป็นเงินกัน 4 รายการ ได้แก่ 
เครื่องป๊ัมตรานูน เครื่องปรับอากาศ จอภาพคอมพิวเตอร์ปรับปรุงห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี และ
เก้าอ้ีเอนกประสงค์ งบประมาณรวม 5,438,520 บาท มีการก่อหน้ีผูกพันครบทุกรายการ 

- รายการสิ่งก่อสร้างเป็นรายการผูกพันเดิม จํานวน 3 รายการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 
144,076,000 บาท มีการเบิกจ่ายรวม 40,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.38 

โดยรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

ประเภท    
งบรายจ่าย 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบจัดสรร เงินโอน รวม เบิกจ่ายจริง 
เงินกัน 
เหลื่อมปี 

คงเหลือ 

บุคลากร 232,761,300 3,890,640.00 236,651,940.00 244,862,178.48 
(103.47%) 

- -8,210,238.48 

ดําเนินงาน 110,489,300 -3,403,839.56 107,085,460.44 107,085,460.44 
(100%) 

- - 

ลงทุน 144,076,000 8,815,068.50 152,891,068.50 44,266,548.50 
(28.95%) 

108,624,520.00  - 

อุดหนุน 42,923,300 5,669,236.31 48,592,536.31 48,592,536.31 
(100%) 

- - 

รายจ่ายอื่น 109,152,200 -6,024,145.25 103,128,054.75 82,624,674.44 
(80.12%) 

20,503,380.31 
 

- 

รวม 639,402,100 8,946,960.00 648,349,060.00 527,431,398.17 
(81.35%) 

129,127,900.31 
(19.92%) 

-8,210,238.48 

ตารางที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2552 จําแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบจัดสรร เงินโอน รวม เบิกจ่ายจริง เงินกัน คงเหลือ 
ผู้สําเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร ์

98,109,200   -7,537,879.75 90,571,320.25 96,087,764.51 
(106.09%) 

- -5,516,444.26 

ผลงานบริการทาง
วิชาการ 

5,624,400 -344,499.11 5,279,900.89 5,279,900.89 
(100%) 

- - 

ผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 

527,396,800 17,705,883.11 545,102,683.11 418,668,577.02 
(76.81%) 

129,127,900.31 -2,693,794.22 

ผลงานวิจัยเพือ่ถ่าย 
ทอดเทคโนโลยี 

2,695,600 - 2,695,600.00 2,695,600.00 
(100%) 

- - 

ผลงานวิจัยเพือ่สร้าง
องค์ความรู ้

1,283,500 - 1,283,500.00 1,283,500.00 
(100%) 

- - 



ผลผลิต 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบจัดสรร เงินโอน รวม เบิกจ่ายจริง เงินกัน คงเหลือ 
ผลงานทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

4,292,600 -876,544.25 3,416,055.75 3,416,055.75 
(100%) 

- - 

รวม 639,402,100 8,946,960.00 648,349,060.00 527,431,398.17 
(81.35%) 

129,127,900.31 
(19.92%) 

-8,210,238.48 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 

รายการ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
งบประมาณสะสม (บาท) 

สิ้นไตรมาส 1 สิ้นไตรมาส 2 สิ้นไตรมาส 3 สิ้นไตรมาส 4 
มติ ครม. 639,402,100 127,880,420 274,942,903 434,793,428 601,037,974 

แผน มทรพ. 639,402,100 133,861,476 286,874,922 478,443,256 639,402,100 
ผลการเบิกจ่าย 
 บาท 99,913,042.23 202,509,287.61 314,477,000.49 527,427,385.48 
 ร้อยละ 15.63 31.67 49.18 81.35 
เป้าหมาย  

มติ ครม. ร้อยละ 20 43 68 94 
แผน มทรพ. ร้อยละ 20.94 44.87 74.83 100 
ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 

มติ ครม. ร้อยละ -4.37 -11.33 -18.82 -12.65 
แผน มทรพ. ร้อยละ -5.31 -13.20 -25.65 -18.65 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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มติครม. 20 43 68 94 
แผน มทรพ . 20.94 44.87 74.83 100 
ผลเบิกจาย 15.63 31.67 49.18 81.35
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ตารางที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต
และประเภทงบรายจ่าย 

ผลผลิต แผน/  
ผล 

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

ผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร ์

แผน   69,298,460.00  12,416,894.14    7,865,744.39      990,221.72 90,571,320.25 

ผล 74,814,904.26  12,416,894.14    7,865,744.39      990,221.72 96,087,764.51 

ร้อยละ            107.96             100.00            100.00            100.00          106.09 

ผลงานการให้  
บริการวิชาการ 

แผน      5,279,900.89   5,279,900.89 

ผล      5,279,900.89   5,279,900.89 

ร้อยละ              100.00           100.00 

ผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

แผน   167,353,480.00  94,668,566.30    152,891,068.50  31,467,791.03   98,721,777.28 545,102,683.11 

ผล   170,047,274.22  94,668,566.30      44,266,548.50  31,467,791.03   78,218,396.97 418,668,577.02 

ร้อยละ              101.61             100.00                 28.95           100.00              79.23             76.81 

ผลงานวิจัยเพือ่
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

แผน      2,695,600.00      2,695,600.00 

ผล      2,695,600.00      2,695,600.00 

ร้อยละ              100.00              100.00 

ผลงานวิจัยเพือ่
สร้างองค์ความรู ้

แผน      1,283,500.00      1,283,500.00 

ผล      1,283,500.00      1,283,500.00 

ร้อยละ              100.00              100.00 

ผลงานทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

แผน         3,416,055.75   3,416,055.75 

ผล         3,416,055.75   3,416,055.75 

ร้อยละ                100.00           100.00 

รวม 

แผน  236,651,940.00   
107,085,460.44 

  152,891,068.50  48,592,536.31 103,128,054.75 648,349,060.0
0 

ผล  244,862,178.48   
107,085,460.44 

   44,266,548.50  48,592,536.31  82,624,674.44 527,431,398.1
7 

ร้อยละ             103.47              
100.00 

              28.95            100.00             80.12             81.35 

 
2 งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้รวมท้ังสิ้น 210,492,790 บาท มี
การเบิกจ่ายเงินรวมจํานวน 139,988,737.83 บาท คิดเป็น ร้อยละ 66.51 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผน           
ที่กําหนดไว้ พบว่าตํ่ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 33.49 รายละเอียดของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็น
ดังน้ี 

ตารางที่ 5 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จําแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

ประเภทงบรายจ่าย งบจัดสรร 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง งบกลางคณะ งบบริหารจัดการฯ ร้อยละ 
บุคลากร 33,096,360 34,526,078.18 57,815 718,470 104.32 
ดําเนินงาน 84,675,780 53,957,643.62 239,176 322,951 63.72 



ประเภทงบรายจ่าย งบจัดสรร 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง งบกลางคณะ งบบริหารจัดการฯ ร้อยละ 
ลงทุน 21,913,940 14,482,634.86 1,506,746 1,115,873 66.09 
อุดหนุน 13,416,500 13,993,907.30 368,700 304,200 104.30 
รายจ่ายอื่น 25,558,560 23,028,473.87 1,457,994 3,361,810 90.10 
งบกลางคณะ 12,107,420     
งบบริหารจัดการฯ 19,724,230     

รวม 210,492,790 139,988,737.83 3,630,430.02 5,823,303.77 66.51 

 
ตารางที่ 6 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต งบจัดสรร 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง งบกลางคณะ งบบริหารจัดการฯ  ร้อยละ 
ผู้สําเร็จการศึกษา    
ด้านสังคมศาสตร ์

50,815,030 33,688,233.59 1,397,760.88 97,600.00 66.30 

ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

572,000 523,898.80 - - 91.59 

ผู้สําเร็จการศึกษา    
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 

122,464,110 101,139,387.44 2,232,669.14 5,725,703.77 82.59 

ผลงานวิจัยเพือ่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1,344,500 1,344,500.00 - - 100.00 

ผลงานวิจัยเพือ่       
สร้างองค์ความรู ้

3,116,000 3,116,000.00 - - 100.00 

ผลงานทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

349,500 176,718.00 - - 50.56 

รวม 210,492,790 139,988,737.83 3,630,430.02 5,823,303.77 66.51 
 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้กับเป้าหมายการเบิกจ่าย 

รายการ หน่วยวัด 
งบประมาณสะสม (บาท) 

สิ้นไตรมาส 1 สิ้นไตรมาส 2 สิ้นไตรมาส 3 สิ้นไตรมาส 4 

แผน มทรพ. 
บาท 32,598,012 89,424,663 148,748,997 210,492,790 

ร้อยละ 15.49 42.49 70.67 100 

ผลเบิกจ่าย 
บาท 25,063,363.50 50,291,867.75 82,058,933.03 139,988,737.83 

ร้อยละ 11.91 23.89 38.98 66.51 
ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 

ผลต่าง ร้อยละ -3.58 -18.60 -31.68 -33.49 
 
 

 
 



 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้กับเปา้หมายการเบิกจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
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ตารางที่ 8 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต

และประเภทงบรายจ่าย 

ผลผลิต แผน/  
ผล 

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

ผู้สําเร็จการศกึษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

แผน     
6,797,760.00 

  
25,972,930.00 

15,154,940.00    2,889,400.00 50,815,030.0
0 

ผล     
6,923,394.05 

  
17,414,288.56 

  
6,987,012.50 

      270,000*   2,093,538.48 33,688,233.5
9 

ร้อยละ             
101.85 

             
67.95 

            
46.10 

            72.46            
66.30 

ผลงานการให ้ 
บริการวิชาการ 

แผน         
572,000.00 

       
572,000.00 

ผล         
523,898.80 

       
523,898.80 

ร้อยละ                91.59               
91.59 

ผู้สําเร็จการศกึษา
ด้านวิทยาศาสตร์

แผน  
26,298,600.00 

  
58,702,850.00 

  
6,759,000.00 

  8,384,000.00 22,319,660.00   
22,464,110.00 



ผลผลิต แผน/  
ผล 

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

และเทคโนโลย ี ผล  
27,602,684.13 

  
36,543,355.06 

  
7,495,622.36 

  8,739,508.50 20,758,217.39   
01,139,387.44 

ร้อยละ           104.96              
62.25 

           
10.90 

          104.24             93.00              
82.59 

ผลงานวจิัยเพือ่
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

แผน      1,344,500.00      
1,344,500.00 

ผล      1,344,500.00      
1,344,500.00 

ร้อยละ              100.00              
100.00 

ผลงานวจิัยเพือ่
สร้างองค์ความรู้ 

แผน     3,116,000.00      
3,116,000.00 

ผล     3,116,000.00      
3,116,000.00 

ร้อยละ             100.00              
100.00 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผน         349,500.00      
349,500.00 

ผล         176,718.00      
176,718.00 

ร้อยละ                 50.56             
50.56 

รวม 

แผน  
33,096,360.00 

 
84,675,780.00 

 21,913,940.00 
13,416,500.00 

25,558,560.00   
210,492,790.0
0 

ผล  
34,526,078.18 

 
53,957,643.62 

 14,482,634.86 
13,993,907.30 

23,028,473.87   
139,988,737.8
3 

ร้อยละ            
104.32 

            
63.95 

            66.07            
104.30 

           90.10             
66.51 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด มีตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัด : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทํา ศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการดําเนินงานมีผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 73.52 ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดคือ ร้อยละ 75 เป็นปัญหาที่เกิด



จากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให้อัตราการจ้างงานลดลง ผู้สําเร็จการศึกษาหางาน
ทําได้ยากขึ้น  

ตัวช้ีวัด : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลการดําเนินงานมีผู้สําเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จํานวน 1,357 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด    
คือ 1,470 คน และตัวช้ีวัด : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้สําเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1,702 คน คิดเป็นร้อยละ 89.30 ตํ่ากว่าเป้าหมาย
ที่กําหนดคือ 1,906 คน เน่ืองจากมีนักศึกษาออกระหว่างปี นักศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์      
ที่กําหนด และนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทําโครงงานไม่แล้วเสร็จตามกําหนด 

ตัวช้ีวัด : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา ที่กําหนด และตัวช้ีวัด : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 78.04 และ 86.33 ซึ่งตํ่ากว่า
เป้าหมายที่กําหนด คือ ร้อยละ 95 ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด สืบเน่ืองมาจากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ตํ่ากว่า
เป้าหมาย และมีการกําหนดเป้าหมายสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน 47 โครงการ   
ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด คือ 48 โครงการ เน่ืองจากมีการรวมโครงการ 2 โครงการ ให้ดําเนินการ
พร้อมกัน 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน จะมีผลการเบิกจ่ายงบ

ลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ตํ่ากว่าเป้าหมายมากที่สุด เน่ืองจาก 
- ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่ วางไว้ 
- ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงาน 
- มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาก่อสร้าง

อีก 180 วัน ทําให้การก่อสร้างและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

ข้อเสนอแนะ 
1. การดําเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข่น E-Learning 
- ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน 
- ปรับช่วงเวลาการจัดทําโครงงานของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
- ปรับระบบแนะแนวการศึกษาให้เข้มข้นขึ้น 
 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
- ติดตาม เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าหรือ

ปัญหาให้มหาวิทยาลัยฯทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่าย
เงินงวด 

- ปรับแผนการดําเนินการก่อสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา 



ผลการดําเนินงานตาม 9 กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
มหาวิทยาลัยดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ  จัด

การศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน  ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม   ความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ  โดย 

1.1 พัฒนาหลักสูตรสนองตอบความต้องการของสังคม 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ  มีความจัดเจนทาง

วิชาการและคุณสมบัติที่จําเป็นตามลักษณะอาชีพ  พร้อมที่จะทํางานและสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความประณีต ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลการดําเนินการดังน้ี 

 การผลิตบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี(ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง)  ระดับปริญญาตรี  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี(ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ระดับปริญญาโท)  ภาคปกติและภาคสมทบ ในหลักสูตร/สาขาวิชารวมจํานวน                 91 สาขาวิชา โดย
จําแนกเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 11 สาขาวิชา  ระดับปริญญาตรี 70 สาขาวิชา  ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 1 หลักสูตร  และระดับปริญญาโท 9 สาขาวิชา  

นักศึกษารับใหม่มีจํานวน 4,141 คน (ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553)  จําแนกเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญา
ตรีจํานวน 281 คน(ร้อยละ 6.79)  ระดับปริญญาตรีจํานวน 3,768 คน(ร้อยละ 90.99)  และระดับปริญญาโท
จํานวน 92 คน(ร้อยละ 2.22)  จําแนกเป็นนักศึกษาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,686 คน(ร้อยละ 
64.86)  และด้านสังคมศาสตร์ 1,455 คน(ร้อยละ 35.14) 

นักศึกษาทั้งหมดมีจํานวน 11,745 คน (ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553)  จําแนกเป็นระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรีจํานวน 619 คน(ร้อยละ5.27)  ระดับปริญญาตรีจํานวน 10,257 คน(ร้อยละ87.33) ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 536 คน(ร้อยละ 4.56)  และระดับปริญญาโทจํานวน 333 คน(ร้อยละ 2.84)   
จําแนกเป็นนักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,728 คน(ร้อยละ 65.80) และด้านสังคมศาสตร์
4,017 คน (ร้อยละ 34.20) 

ผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552  มีจํานวน 3,045 คน(ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553)  จําแนกเป็น
ร ะ ดั บ ตํ่ า ก ว่ า ป ริ ญ ญ า ต รี จํ า น ว น  5 8 1  ค น ( ร้ อ ย ล ะ 1 9 . 0 8 )  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี จํ า น ว น                   
2,233  คน(ร้อยละ73.33)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 126 คน(ร้อยละ 4.14)  และระดับปริญญาโท
จํานวน 105 คน(ร้อยละ 3.45)  จําแนกเป็นผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,696 คน(ร้อย
ละ 55.70)  และด้านสังคมศาสตร์ 1,349 คน(ร้อยละ 44.30) 

ผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด   ร้อยละ 
81.91  จําแนกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 85.98  และด้านสังคมศาสตร์    ร้อยละ 77.53 

 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา2551 โดยใช้แบบสอบถาม

และเก็บรวบรวมข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2301 คน  มีบัณฑิตให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทําจํานวน 2,126 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.39  



ผลจากการสํารวจพบว่าบัณฑิตมีงานทําแล้วจํานวน 1,610 คน(ร้อยละ 75.73)  ยังไม่ได้ทํางาน 462 คน 
(ร้อยละ 21.73)   และกําลังศึกษาต่อ 54 คน(ร้อยละ 2.54)  จําแนกเป็นบัณฑิตมีงานทําและศึกษาต่อด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 952 คน(ร้อยละ74.43)  ด้านสังคมศาสตร์ จํานวน 712 คน(ร้อยละ 84.06) 

ผลการสํารวจพบว่าบัณฑิตที่ทํางานแล้ว   ลักษณะงานที่ทําตรงกับสาขาที่เรียน 1,082 คน(ร้อยละ 
67.20)  จําแนกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 606 คน(ร้อยละ 66.52) ด้านสังคมศาสตร์ 476 คน(ร้อยละ 
68.10) 

 ความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/หรือผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต  ที่สําเร็จ

การศึกษาปีการศึกษา 2551 ที่ได้งานทํา  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของผู้บังคับบัญชา/ผู้
จ้างงาน จํานวน 329 คน  มีระดับความพึงพอใจต่อคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะ
งาน  ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน  และการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  โดยภาพรวมและในแต่ละด้านจะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด กล่าวคือ ภาพรวมมี
ค่าเฉล่ีย 4.06 คิดเป็นร้อยละ 81.20 จําแนกเป็นด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน มี
ค่าเฉล่ีย 3.91  ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน มีค่าเฉลี่ย 3.92  และด้านการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคา่เฉล่ีย 4.35  

1.2 พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้มีงานทํา 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรปรับวุฒิให้ผู้มีงานทํา  โดยเปิดหลักสูตร วศ.บ.(ปรับวุฒิ)  ซึ่งรับนักศึกษาจาก

ผู้ที่จบปริญญาตรีในหลักสูตร อส.บ. และ คอ.บ. เข้าศึกษาต่อใน 4 สาขา คือ เครื่องกล  ไฟฟ้าอุตสาหการ  
และอิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา  เมื่อศึกษาจบสามารถขอใบประกอบวิชาชีพ
ของวิศวกรได้ 

1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร “ภาษาไทยประยุกต์”  ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว  โดยเป็นหลักสูตรแบบ 2 บวก 2  คือศึกษาที่ประเทศจีน 2 ปี และที่ประเทศไทย 
2 ปี   และในปีการศึกษา 2553  จะมีนักศึกษาจากมณฑลหนานหนิง  ประเทศจีน  จบการศึกษาและเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นรุ่นแรก  หลักสูตรน้ีมหาวิทยลัยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังมณฑลอ่ืนๆ  ใน
ประเทศจีน  และได้รับความสนใจจากนักศึกษาจีนเป็นจํานวนมาก  โดยมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ในการให้
ผู้เรียนทดสอบมาตรฐานการใช้ภาษาไทยก่อนเข้าศึกษา  และในอนาคตจะดําเนินการจัดต้ังศูนย์จัดทดสอบ
มาตรฐานภาษาไทยเพ่ือรับรองการเปิดสอนในหลักสูตรอ่ืนๆ  ต่อไป 

1.4 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยได้ส่งบุคลากรโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ASEM-Duo Fellowship 2010 เข้าร่วม

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ  University  of  Applied  Sciences  Wurzburg – Schweinfurt,  
Germany  (FHWS)  ประเทศเยอรมนี  ได้ข้อสรุปในเบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักสูตรนานาชาติว่า  นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะต้องไปศึกษาที่ FHWS เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา                มีการศึกษาวิชาธุรกิจบางรายวิชา
เป็นภาษาเยอรมันตามที่  FHWS กําหนดอีก 1 ภาคการศึกษา มีการฝึกงานในบริษัทข้ามชาติที่เยอรมนี   และมี
การสอบและเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครบตามมาตรฐานหลักสูตรของ FHWS  

 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร “ภาษาไทยประยุกต์”  ร่วมกับวิทยาลัยหนานหนิง  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยเป็นหลักสูตรแบบ 2 บวก 2  คือศึกษาที่ประเทศจีน 2 ปี และที่ประเทศ
ไทย 2 ปี   และในปีการศึกษา 2553  จะมีนักศึกษาจากมณฑลหนานหนิง  ประเทศจีน  จบการศึกษาและเข้า



รับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรุ่นแรก  หลักสูตรน้ีมหาวิทยลัย   ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังมณฑลอ่ืนๆ  
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว 

1.5 การจัดการเรียนการสอนแบบ E – Learning 
ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลกทรอนิกส์  โดยผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ  E – 

Learning  ทั้งในรูปแบบรายวิชาในหลักสูตรปกติของวิชาแกนทั้ง 9 คณะ  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยเน้น
ใ น ห ลั ก สู ต ร วิ ช า ชี พ ร ะ ย ะ สั้ น สํ า ห รั บ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป   ส า ม า ร ถ เ ข้ า ศึ ก ษ า ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://lms.rmutp.ac.th/moodle/  โดยได้จัดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะการสร้าง
บทเรียน E – Learning  ในหลักสูตร  Learning  Management  System,  Photoshop  CS4,  Illustrator 
CS4,  Flash  CS4,  และ Indesign. 

ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจํานวน  47 เรื่อง  214  ตอน  
และผลิตรายการวิทยุ “รายการเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  ทุกวันอาทิตย์  เวลา 9.30 – 10.00น.  จํานวนทั้งสิ้น 46 ตอน  และสามารถเข้าศึกษาย้อนหลัง
ได้ทางเว็บไซต์  http://mmd.rmutp.ac.th   
 

 
 
2. การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดย
การส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   ให้ความสําคัญกับการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ    และเสริมสร้างสังคมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  และระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการศึกษา 

2.1 พัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุดให้ทันสมัย 
ดําเนินการจัดหาเครื่องมือปฏิบัติการในการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  

ได้แก่  ครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล  ครุภัณฑ์การเรียน
การสอนสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และช้ินส่วนอุตสาหกรรม  ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิต  
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพแฟช่ันและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  
ครุภัณฑ์ชุดผลิตรายการโทรทัศน์   ระบบ E-Book    ระบบเครือข่ายไร้สาย   ระบบ E-Training  หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นสําหรับบุคคลทั่วไป   

ดําเนินการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์จํานวน  410 
เครื่อง   เพ่ือทดแทนเคร่ืองเก่าที่หมดอายุการใช้งานเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา 



พัฒนาระบบห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ (E - Library) ด้วยการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “WALAI  
AutoLib”  Version 1.3  ติดต้ังเคร่ืองให้บริการสืบค้น(OPEC) และยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ(Self  Checkout)  
และอุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่(Portable  Reader)  

2.2 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยจัด

โครงการสัมมนาเร่ืองการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
ผู้บริหาร  และคณาจารย์  สาระในการสัมมนาประกอบด้วย  แนวคิดและแนวทางในการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติในระดับอุดมศึกษา  การจัดทํา
ข้อกําหนดจําเพาะของหลักสูตรและรายวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน  การจัดทําแผนการสอน  การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  และดําเนินการจัดทํารายละเอียดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

2.3 จัดทําคลังความรู้ 
ดําเนินการโดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และเห็นความสําคัญของการเพ่ิมศักยภาพ

ในการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่นักศึกษาและบุคลากร   โดยได้จัดทําแผนการจัดการความรู้และ
กําหนดเป้าหมายในปี 2553  ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการด้านการบริหารจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร  โดยให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ KM ของหน่วยงานและเช่ือมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย   เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางาน   และได้พัฒนาระบบคลังความรู้ (KM 
Blog)   เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในรูปแบบของเว็บบล็อค (Webblog)  เป็นประโยชน์ในการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างเต็มที่ 

ดําเนินงานบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยจัด
ประชุมเครือข่ายและศึกษาดูงานเพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดทําคลังความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งพัฒนาและบริหาร
จัดการคลังความรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์  เพ่ือการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันใน
ลักษณะเครือข่ายคลังความรู้  โดยจะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับเป็นศูนย์แม่ข่าย 

นอกจากน้ีได้ดําเนินการพัฒนาระบบคลังปัญญาเพ่ือจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ  ซึ่งจะรวมทั้ง
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา  และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  เพ่ือให้มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลไว้ศึกษาค้นคว้า  เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการและเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัยทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย  ผลงานที่จัดเก็บได้แก่  วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  โครงการนักศึกษา  บทความวิชาการ  
รายงานการวิจัย  วารสารอิเลกทรอนิกส์  การบรรยาย  ชุดการเรียนการสอน  และคู่มือปฏิบัติ  รวมจํานวน  
208 เรื่อง  สามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์  http://repository.rmutp.ac.th/ 

2.4 ส่งเสริมสหกิจศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
ดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์จํานวน 112 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ

นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย  ระบบงานสหกิจศึกษา  การบริหาร
และจัดการสหกิจศึกษา  และการจัดกิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา 

มีการเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย  ซึ่งได้กําหนดให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน  โดยให้ความรู้เก่ียวกับระบบสหกิจศึกษา  การสมัครงาน  การเตรียมตัวเพ่ือการ



รวมกันตรวจสอบวมกันตรวจสอบ  

รวมกันวางแผนวมกันวางแผน  

รวมกันปฏิบัติวมกันปฏิบัติ  รวมกันปรับปรุงวมกันปรับปรุง  

การตรวจสอบตรวจสอบ  

และประเมินคณภาพและประเมินคณภาพ  

การควบคุมคุณภาพ  

สัมภาษณ์  การเขียนรายงานและการนําเสนอ  ระบบคุณภาพ          อาชีวอนามัย  และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
เป็นเวลารวมไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง  จากเดิมมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพียง 1 คณะในปี 
2552  ได้เพ่ิมเป็น 5 คณะในปี 2553 ได้แก่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  321 คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
37 คน   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 146 คน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  29 คน  และ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 131 คน  รวมนักศึกษาทั้งหมด 664 คน  และจะดําเนินการในทุกคณะในปี 2554 

ดําเนินการจัดทําระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553 

2.5 พัฒนาระบบคุณภาพท่ีเน้นมาตรฐานสากล 
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย  แนวทาง  และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง   

ให้ความสําคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา    มีการนําข้อมูลผล
การประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล  

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินกระบวนการประกันคุณภาพในทุกระดับการทํางาน  โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานแต่ไม่ให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้น โดยร่วมกันวางแผนกําหนดเป้าหมายและวิธีการ   การลง
มือปฏิบัติในทุกขั้นตอน  มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือร่วมกันตรวจสอบผลงาน   การค้นหาจุดเด่นและจุดที่ต้อง
ปรับปรุงเพ่ือมุ่งหวังประสิทธิภาพ   ระบบการทํางานน้ีช่วยสร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย  
ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองและประเมินตนเอง  ซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลที่มั่นคงและ
เป็นปัจจุบัน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2552  
เท่ากับ 3.924  โดยมีผลคะแนนในแต่ละมิติดังน้ี 

มิติของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ คะแนนการประเมิน 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 3.5651 
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 4.4956 
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3.8553 
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 4.1754 

รวม 4 มิติ 3.9240 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจําปีการศึกษา 
2551  มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉล่ียจาก 9 องค์ประกอบ เท่ากับ 2.58  โดยมีผลคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ 
ดังน้ี 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินตนเอง 
1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนการดําเนินการ   2.50 
2. การเรียนการสอน 2.17 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3.00 
4. การวิจัย 2.75 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 2.60 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  3.00 
7. การบริหารจัดการ 2.78 
8. การเงินและงบประมาณ 2.50 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 

คะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ 2.58 
 
3. การบริหารจัดการเชิงรุก 

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยพัฒนาระบบการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
เน้นการบริหารจัดการ  บริหารทรัพยากรมนุษย์  บริหารเวลา  และบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้   มีการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน   
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  จัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

3.1 สร้างเครือขา่ยมาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
ดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาในด้านนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร  การเงิน  และระบบ

ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
เช่ือมโยงกับคลังข้อมูลอุดมศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านงานวิชาการ 



ระบบการจัดการสารสนเทศระบบการจัดการสารสนเทศ   -- MISMIS

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร

ระบบสารสน
เทสเพ่ือการ

บริการ

ระบบ
สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

 

พัฒนาระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในได้แก่ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ และข้อมูลพ้ืนฐาน(Common Data Set)  ต้ังแต่ระดับสาขาวิชาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดย
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล CHEQA  
(http://www.cheqa.mua.go.th/) 

3.2 พัฒนาผู้บริหารสายเลือดใหม่ 
ดําเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารในเร่ืองการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ(TQA) โดยการ

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารทุกระดับได้แก่ตําแหน่ง  ผู้บริหารระดับสูง  คณบดี  ผู้อํานวยการ  รองคณบดี  
รองผู้อํานวยการ  หัวหน้าสํานักงาน  หัวหน้าสาขาวิชา  และหัวหน้างาน  รวม 175 คน  ให้มีการศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยอ่ืน 

3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานเพ่ือสร้างความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญด้วยการพัฒนา
ด้านต่างๆ  

 พัฒนาระบบงาน ERP,  BPM และ  HRM  เพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต   
  

ความตองการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยความตองการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

ระบบการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกร  
ดวยความรวดเร็ว และถูกตอง

ผูบริหาร.สภามหาวิทยลัย.สงป.สมศ.กพร.สกอ. กรมบัญชีกลาง.สตง

ระบบการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกร  
ดวยความรวดเร็ว และถูกตอง

ผูบริหาร.สภามหาวิทยลัย.สงป.สมศ.กพร.สกอ. กรมบัญชีกลาง.สตง

นําขอมูลเพื่อการตัดสินใจไดทันที เชนขอมูลทาง
การเงนิ และงบประมาณ 

นําขอมูลเพื่อการตัดสินใจไดทันที เชนขอมูลทาง
การเงนิ และงบประมาณ 

ชวยการวิเคราะหการทํางาน เชนตนทุนตอ
กิจกรรม การเพ่ิมหรือลดขยายหองเรียน
ชวยการวิเคราะหการทํางาน เชนตนทุนตอ
กิจกรรม การเพ่ิมหรือลดขยายหองเรียน

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดานบุคคลากร 
การเงนิ และ งบประมาณใหเชื่อมโยงกัน

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดานบุคคลากร 
การเงนิ และ งบประมาณใหเชื่อมโยงกัน

 

ดําเนินการโดยเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานในระบบงาน 3 ระบบ ได้แก่   ระบบงานการวางแผน
ทรัพยากร (ERP:  Enterprise  Resource  Planning)   ระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ 
(BPM:  Budget Planning and Management)   และระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM:  Human  



Resource Management) เป็นการพัฒนาระบบที่จะทําให้เกิดประโยชน์ในการรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐาน  รวมทั้งเป็นการปรับปรุงกระบวนงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และเป็นการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระบบจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  อาทิ  สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการนําไปใช้งาน
ในภารกิจต่างๆ  และเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  ลดภาระในการปฏิบัติงานซ้ําซ้อน   สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานได้แบบ Real Time  ลดความผิดพลาดในการดําเนินงาน  และจัดทํา
รายงานผลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ระบบวางแผนงบประมาณระบบวางแผนงบประมาณ  
(Budget Planning Management)(Budget Planning Management)

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานระบบโครงสรางพื้นฐาน  ( (Infrastructure System)Infrastructure System)

ระบบบริหารทรัพยากรองคกรระบบบริหารทรัพยากรองคกร   
(Enterprise Resource Planning)(Enterprise Resource Planning)

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)

งานวิจัยและประเมินผล

งานนโยบายและยุทธศาสตร

งานออกแบบกอสราง

งานวิเคราะหงบประมาณ

ภาพรวมโครงการภาพรวมโครงการ

การติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย
(Server)

การติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) ลิขสิทธ์ิ

ระบบ ERP, BPM, HRM
ลิขสิทธ์ิ

ระบบ ERP, BPM, HRM การติดต้ังระบบ SQL Serverการติดต้ังระบบ SQL Server

 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง(BI  :  Business Intelligence) โดยการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการนําข้อมูลที่มีอยู่มาใช้จัดทํารายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการ
วิเคราะห์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้  และใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวช้ีวัด   และมุมมองในการ
ติดตามผลการดําเนินงานให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเพ่ิม
ความสามารถในการตรวจสอบหนังสือค้างได้ แยกหนังสือรับ หนังสือส่ง ประกาศ คําสั่ง และสามารถส่งเอกสาร
เข้าเก็บเป็นหลักฐานในระบบประกันคุณภาพได้ 

 



 พัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ในการกํากับติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน โดยแยกรายงานตามผลผลิต 7 ด้าน 

 

 พัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นระบบรายงานผล
การประเมินผลตนเองของมหาวิทยาลัย (e-SAR Card) 

 

 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
สําหรับผู้ เรียนเพ่ือประเมินตนเองและประเมินอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาที่ เรียน และแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินการสอนของตนเอง 

 

 พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร  ระบบการจัดทํารายการสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะกลุ่มงาน (Functional Competency) สมรรถนะเชิงการบริหาร (Managerial 
Competency)  และการประเมินผลสมรรถนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือทําการบ่งช้ีสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะกลุ่มงาน  และสมรรถนะเชิงการบริหารของข้าราชการ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย  ด้วยการใช้วิธีการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และคลังข้อสอบ  สําหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะ  เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ประกอบ



ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม   อันได้แก่การพัฒนาเติมเต็มใน
ส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังของมหาวิทยาลัยและผลของการปรับเป็นสมรรถนะที่ได้  เพ่ือนําไปสู่
การประเมินสมรรถนะของทุกตําแหน่ง  พัฒนาและขยายผลสู่การประเมินในส่วนของความรู้และทักษะต่อไป 

 

 พัฒนาระบบประเมินความสามารถทางตําแหน่งงาน เพ่ือใช้ในการประเมินในการคัดเลือกคนเข้าสู่
ตําแหน่ง  การคัดสรรบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีลักษณะทางพฤติกรรมและความสามารถตามที่ต้องการใน
การทํางาน ประกอบด้วย   แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ  แบบทดสอบวัดลักษณะนิสัย  แบบทดสอบวัดจุดแข็ง
และจุดอ่อน  และแบบทดสอบวัดคุณสมบัติของผู้ทํางานในตําแหน่งงาน (Teller Position)  

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นทุนจากทุกหน่วยงาน  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคคล  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน จําแนกตามหน่วยงาน  ประเภท
งบประมาณ  กิจกรรมและสาขาวิชา  และดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุน โดยมีนโยบายให้นําข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย  
จากการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพใน  3 ส่วน ได้แก่ 

- การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า(Input) ในการประหยัดการใช้วัสดุ  งบประมาณ  และมีการประเมิน
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

- เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ(Process) โดยลดขั้นตอนการทํางานลดความซ้ําซ้อนของงาน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในผลผลิต(Output) โดยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องพึงพอใจ  

และนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพ่ือเพ่ิมระดับ
ความพึงพอใจให้มากขึ้น 

3.4 ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  โดยเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมาย  โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้แก่ 
ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  ดําเนินงานต่อเน่ืองตลอดปีพ.ศ. 2553  

จํานวน 30 ตอนในรูปแบบสารคดีสั้นแนะนําวิชาชีพต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน   ออกอากาศในรายการ “ช่วย
คิด  ช่วยทํา”  ช่ือชุดมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ  ความยาว 1 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ทางไทย
ทีวีสีช่อง 3  เวลา  05.30 – 06.00น. 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2553  ได้แก่ 
- จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รายไตรมาส  ปีที่ 5 ฉบับที่ 13-16 จํานวนพิมพ์ 

15,000 เล่ม 



- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)  จํานวน 5,000 ชุด 
- ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553 จํานวน 25 ป้าย 
- โปสเตอร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553  จํานวน 3,000 แผ่น 
- จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีที่ 5 ฉบับ 32 – 43  จํานวนพิมพ์ 6,000 

เล่ม  โดยรวบรวมข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภทอย่างต่อเน่ืองตลอดปี พ.ศ. 2553  โดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์  

โทรทัศน์  วิทยุ  และอินเทอร์เน็ต 
จัดทําสื่อประชาสัมพัน์ในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นที่นิยม  เพ่ือนําเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บุคคลสําคัญ  บุคคลที่เก่ียวข้องและผู้มาติดต่อ ได้แก่ ชุดของขวัญ แฟ้มเอกสาร สมุดบันทึก  ไดอาร่ี  ถุงกระดาษ  
ชุดเบญจรงค์  และของที่ระลึกต่างๆ   

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ไตรวิช่ัน  โดยติดต้ังในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยที่มีการสัญจรไปมาอย่าง
หนาแน่นทั้ง 5 ศูนย์  ดําเนินการเปลี่ยนป้ายทุก 3 เดือนเพื่อปรับปรุงข่าวสารประชาสัมพันธ์  ในแต่ละป้ายจะมี
การนําเสนอวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่   ผลงานวิจัย  การให้บริการ
วิชาการ  การจัดประชุมต่าง ๆ 

ผลิตซีดีนําเสนอมหาวิทยาลัย  โดยรวบรวมสาระจาก 9 คณะที่มุ่งเน้นถึงมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ  
จัดทําเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบเร่ืองราวของมหาวิทยาลัย  นําเสนอผ่านทางสื่อวิดีทัศน์
ในโอกาสต่างๆ  ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ดําเนินโครงการแนะแนวสัญจรเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะนําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้
รับทราบข้อมูลสําหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ และเป็นการพัฒนากระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย  และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานต่างๆ โดยดําเนินกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรและการแนะแนวการศึกษา เป็นจํานวนมาก อาทิ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน และภาคเอกชนต่างๆ ดําเนินงานไปแล้วกว่า 20 
ครั้ง มีผู้สนใจเข้าดูประมาณ 6,000 คน 

นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดแสดงผลงานของ
นักศึกษา   และการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป 

3.5 พัฒนาระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ดําเนินการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างวงจรสื่อสารแบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ขนาด

ช่องสัญญาณ 100 เมกกะบิทต่อวินาที  เช่ือมระหว่างพ้ืนที่ศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร  และศูนย์
เทเวศร์กับศูนย์พระนครเหนือ   และขยายช่องสัญญาณที่เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็น 1000  เมกกะบิทต่อ
วินาที 

 

 

 

 



3.6 การบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ 
มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและกําหนดระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

และจัดหารายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ. 2552  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลพระนครเรื่องการ
กําหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สินอีกจํานวน 2 ฉบับ  จัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินเพ่ือการหารายได้  โดย
ในปี พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ต้ังแต่ ตุลาคม 2552 – สิงหาคม 2553  เป็น
จํานวนเงิน 1,130,720บาท  และดําเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังกองบริหารทรัพย์สินและพัฒนาให้
เป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือหารายได้ใน    เชิงธุรกิจ 

3.7 พัฒนาลักษณะทางกายภาพของทุกศูนย์ (ทั้ง 4 ศูนย์) 
มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    2553 – 

2560  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
ให้มีพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรอย่างเหมาะสม  โดยในปี 
2553  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ในวงเงิน 314,655,040 บาท  เพ่ือก่อสร้าง
อาคารใหม่และปรับปรุงอาคารเดิม  ดังน้ี 

 คณะบริหารธุรกิจ 
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
- ปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก 
- ปรับปรุงสํานักงานประชาสัมพันธ์และงานทะเบียนวัดผล (อาคาร2) 
- ก่อสร้างถนนบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- ปรับปรุงห้องรับประทานอาหาร 
- ก่อสร้างฐานพร้อมตราสัญลักษณ์ 
- ปรับปรุงพ้ืนที่สาขาเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ปรับปรุงอาคารเรียน 9 ช้ัน 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ  ช้ัน 3-5 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 
- ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 



4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ เชิงวิชาชีพ  

มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะในการทํางานที่พึงประสงค์   พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข   นอกเหนือจากการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพเชิงวิชาการแล้ว  
มหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทั้งการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคมและสิ่งแวดล้อม   เพ่ือเป้าหมายการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่า 

4.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ 
 พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) โดยได้จัดประชุมสัมมนาเพ่ือให้ความรู้แก่

อาจารย์และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 2 ครั้ง  และดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม่ตามกรอบ TQF จํานวน 4 หลักสูตร
ซึ่งเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2553  ได้แก่ 

- หลักสูตรปริญญาตรี  วศ.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา  และ  ศศ.บ. สาขาภาษาไทยประยุกต์ 
- หลักสูตรปริญญาโท  วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความย่ังยืน  และ ศศ.ม.  

สาขาวิชาการสื่อสารตลาด   
และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิภายในปี 2555 
 ดําเนินการตามนโยบาย 3D ของสถานศึกษา  โดยได้สร้างความรู้  ความเข้าใจแก่นักศึกษาเก่ียวกับ

นโยบาย 3D โดยให้สอดแทรกความรู้อยู่ในการเรียนการสอนทุกวิชา  และเปิดสอนรายวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง  
และไทยศึกษา  เพ่ิมขึ้น 
 

 ดําเนินโครงการราชมงคลนัดพบสถานประกอบการคร้ังที่ 4  ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 
2553  โดยดําเนินความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
โลกอาชีพ   ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆและวางแผนชีวิตการทํางานก่อนก้าวเข้าสู่
โลกอาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา   สร้างเครือข่ายเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยให้ปรากฏแก่สายตาของสถานประกอบการและประชาชนท่ัวไป   

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษา  บุคลากร  ประชาชนทั่วไปประมาณ  2,000 คน  กิจกรรมใน
งานได้แก่  การแนะนํามหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ  การให้บริการทดสอบความถนัดทางอาชีพและการทดสอบ
บุคลิกภาพ  โดยกรมการจัดหางาน  การสาธิตอาชีพอิสระจากคณะต่างๆ   รวมทั้งโครงการเส้นทางอาชีพอิสระ
ของหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ   จัดนิทรรศการเก่ียวกับกฎหมายแรงงานและแนวแนะทางการศึกษาต่อ  การ
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่เส้นทางการทํางาน  โดยหน่วยงานภายนอกและสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  จัดตลาดนัดแรงงานโดยเชิญผู้ประกอบการมารับสมัครและร่วมกับสํานักจัดหา
งาน   ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้านงานและอาชีพและเรื่องอ่ืนๆ  

 ดําเนินการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษาเชิงรุก  ระหว่าง
วันที่  28 – 30 มีนาคม 2553 เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวและหัวหน้าสาขาวิชา  
ได้มีความรู้ในแนวทางการบริหารงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เข้าใจความสําคัญของการปฏิบัติงานแนะ
แนว  เทคนิคการให้คําปรึกษา  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางาน  มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 36 คน 
 



4.2 พัฒนาความเป็นเลศิทางวิชาชีพ 
 ดําเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(โครงการ

งบยุทธศาสตร์ฯ)  โดยจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้แก่อาจารย์จํานวน 11 ทุน  พัฒนา
ห้องปฏิบัติการและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ศักยภาพมากย่ิงขึ้น  อาทิ  โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบ
เทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล
ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

 ดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  เพ่ือพัฒนา
ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติสู่การเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์   ส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านกิจกรรมอ่ืน ๆ  ให้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์สู่สากล  เพ่ือจะได้
นําประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้า  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงต่อไป  

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  และสามารถเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในสังคม  มีทักษะในการใช้ชีวิต  ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
รู้จักบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  สามารถสร้างผู้นํานักศึกษาที่มีคุณภาพ  และเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อ
สังคม  ดําเนินการฝึกอบรมนักศึกษาจํานวน  60 คน  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2553  และ
ดําเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ  ได้แก่ 

- ส่งนักศึกษาจํานวน 11 คน  เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553  

- ส่งนักศึกษาจํานวน 14 คน  เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553 

- ส่งนักศึกษาจํานวน 16 คน  เข้าศึกษาดูงานท่ีวิทยาลัยโปลีเทคนิคบาหลี  ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2553 

4.3 ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียน ทาํงาน และดํารงชีวิต 
 ดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้นํานักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณลักษณะที่   พึงประสงค์  

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน 80 คน ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2553  ณ โรงเรียนเตรียมทหาร  
จังหวัดนครนายก  หัวข้อในการฝึกอบรมได้แก่  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาจิตอาสา  เทคนิคการพูด  การ
พัฒนาระเบียบวินัย  การทํางานเป็นทีม  ภาวะผู้นํา  การเขียนโครงการและการรายงานผลการประเมินโครงการ  
เพ่ือให้ได้แกนนํานักศึกษาที่มีคุณภาพ  มีลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
การทํางานสโมสรนักศึกษารวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างแกนนํานักศึกษาของคณะต่างๆ   

 ดําเนินโครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 11 
สิงหาคม 2553  ณ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เพ่ือให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในเร่ือง  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  สร้างทักษะในการฝึกสมาธิ  เพ่ือให้มีความเข้มแข้งทางจิตใจ  และให้นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
และใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้   
 
 



4.4 ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีให้กับนักศึกษา 
ดําเนินการเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาให้มีพลานามัยแข็งแรง  สนับสนุนให้   เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  สนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาของนักศึกษา  ส่งเสริมนักศึกษาที่
มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มีความเป็นเลิศระดับที่สูงตามศักยภาพของนักศึกษา  เพ่ือปลูกฝังให้
นักศึกษารู้รักสามัคคี  มีระเบียบวินัย  มีนํ้าใจนักกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้ต่อไป  รวมทั้งได้สอดแทรกการรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่โดย
ความร่วมมือกับ สสส. อีกด้วย   

สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในทุกหน่วยงาน   สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมทั้งกิจกรรมประกวดกองเชียร์  กิจกรรมออกกําลังกาย  
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  และได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  อาทิ 

 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37  “แม่โดมเกมส์” 
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  

“รัตนโกสินทร์เกมส์” 
 โครงการพัฒนาส่งเสริมกีฬา มทร. พระนครเกมส์ 
 โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหาเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 
นอกจากน้ียังได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะแก่การเรียนรู้นอกเวลาเรียน    การ

ทํากิจกรรมของนักศึกษา   การพักผ่อนหย่อนใจและการออกกําลังหลังเลิกเรียน 

4.5 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  อาทิ 
 การส่งนักศึกษาเพชรราชมงคลเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัยหนานหนิง  ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน     และรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ของวิทยาลัยหนานหนิงเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 2+1 และ 2+2  

 การรับนักศึกษาจาก Kunming University of Science and Technology  เข้าเรียนภาษาไทย 
ที่คณะศิลปศาสตร์  เป็นเวลา 4 เดือน  

 การรับนักศึกษาจาก Chemnitz University of Technology  ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี  เข้า
ศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  คณะศิลปศาสตร์ 

 การรับนักศึกษาจาก  University of Applied Sciences Wurzburg Schweinfurt    ประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมนี  เข้าศึกษาในหลักสูตร BBA(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
คณะบริหารธุรกิจ 

4.6 ดําเนนิความรว่มมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการท้ังในและต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือและดําเนินงานตามข้อตกลงในเร่ืองของการให้โควต้าศึกษาต่อ  

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การแลกเปลี่ยนบุคลากร  การศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  อาทิ   
 ความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในการให้โควต้านักเรียน  นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย   



 ความร่วมมือกับวิทยาลัยหนานหนิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการส่งนักศึกษาเพชร
ราชมงคลเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  รวมท้ังความร่วมมือในการจัดหลักสูตรแบบ 2+1 และ 2+2  สาขาวิชา
ภาษาไทยประยุกต์  โดยส่งอาจารย์ไปสอนวิชาภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน 

 ความร่วมมือกับ  Bali State Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเชีย  โดยส่งอาจารย์จาก 
Bali มาสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจ  และให้อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจไปที่ Bali  
โดยสอนวิชา Intriduction to Economic Study 

 ความร่วมมือกับ University of Applied Sciences Wurzburg Schweinfurt    ประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมนี  ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจระหว่างกัน 

4.7 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้กับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นกํากับดูแลและคอยให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการ

เรียนและการใช้ชีวิตในช่วงการเรียนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  มีการจัดโครงการพ่ีติวน้องเพ่ือแก้ปัญหา
นักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์  และมีการตรวจสอบผลการเรียนอย่างต่อเน่ือง  และมีการดําเนินการเพ่ือ
แก้ปัญหาตามความเหมาะสม 

4.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง 
 ดําเนินการสนับสนุนนักศึกษาระดับแกนนําให้เข้าโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร”  เพ่ือ

ส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีศักยภาพสูงต่อไป สามารถสร้างผู้นํานักศึกษาที่มีคุณภาพ  และเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคม   

 มหาวิทยาลัยได้นํานโยบาย 3D มาใช้พัฒนาการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา  โดยเร่ิมใช้กับ
กิจกรรมขององค์การและสโมสรนักศึกษา อาทิ  การเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ  การเลือกต้ัง
นายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  การเลือกต้ังประธานสภานักศึกษา  เพ่ือตรวจสอบการทํางานของ
สโมสรและองค์การ 

 สนับสนุนให้สโมสรและองค์การนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  โดยจัดฝึกอบรมผู้นํานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา  
และให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้หลัก PDCA  โดยจะต้องมีการกําหนด
วัตถุประสงค์  และการวัดผลความสําเร็จจากการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา  และมีการประเมินผลโครงการ 

4.9 สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 
 จัดกิจกรรมยกย่องศิษย์เก่าดีเด่นประจําปีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
 จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
 จัดทําเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลศิษย์เก่า 
 จัดทําทําเนียบศิษย์เก่าดีเด่นเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 จัดงานชุมนุมสังสรรค์ศิษย์เก่าประจําปี 
 ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

 

 



5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยตระหนักว่าคุณภาพและศักยภาพบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด  การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะทําให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ  มีคุณธรรมและจริยธรรม   ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

5.1 ปลูกจิตสํานึกในการทํางานร่วมกัน 
 ดําเนินการในเร่ือง Competency  โดยได้ประเมินและบ่งช้ีสมรรถนะหลักของข้าราชการ  และ

เตรียมความพร้อมในการบ่งช้ีสมรรถนะประจํากลุ่มงาน  และสมรรถนะเชิงการบริหารของบุคลากรทุกคน  โดย
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเร่ือง Competency  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล  
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือความก้าวหน้าในสายงาน 

 มีการคัดเลือกและให้รางวัลบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ  โดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  รวมท้ังได้คัดเลือกและส่งบุคลากรเข้ารับการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่นที่
ดําเนินการโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   

 ดําเนินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ  และให้บุคลากรเข้ามาดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรม
ทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวันสําคัญต่างๆ   
การเดินการกุศล   การจัดงานให้บริการแก่สังคมและชุมชน 

5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ดําเนินการโดยให้ความสําคัญของการเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาของ

บุคลากร   โดยได้จัดทําแผนการจัดการความรู้และกําหนดเป้าหมายในปี 2553  ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการด้าน
การบริหารจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร  โดยให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ KM ของหน่วยงานและ
เช่ือมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย   เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพใน
การทํางาน   และได้พัฒนาระบบคลังความรู้ (KM Blog)   เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในรูปแบบของ
เว็บบล็อค (Webblog)  เป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างเต็มที่ 

 ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จากทุกหน่วยงานจํานวน 180 คน  เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน 

5.3 เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีให้กับบุคลากร 
 ดําเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นให้แก่บุคลากรโดยติดต่อประสานกับทางโรงพยาบาลให้มา

ตรวจสุขภาพประจําปีให้กับบุคลากรในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  โดยในส่วนของข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
สิทธ์ิ  และได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้างช่ัวคราว  ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพจํานวนรายละ 200 บาท  โดยใช้เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้รูปมีแบบที่ทันสมัย  สะอาด  
และจัดหาอุปกรณ์และวัสดุในการดําเนินงานอย่างพอเพียง 

5.4 การจัดทํา Training  Roadmap,  และ  Career Path สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

 ดําเนินการพัฒนาความก้าวหน้าในการทํางานของบุคลากรโดยการจัดสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ   
ได้แก่ 



- การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือทําผลงานทางวิชาการ 
- การจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างนักวิจัย 
- การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
- การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
- การจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร 
- การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
- การจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

 ดําเนินการจัดทํา  Career  Path  สําหรับบุคลากรสายวิชาการ  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  รวมทั้งจัดทํารายละเอียดประวัติการทํางาน  
และคุณวุฒิการศึกษา   มีการสํารวจข้อมูลของผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นระยะ  และได้ดําเนินการสร้างหลักเกณฑ์และ
วิธีในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

 ดําเนินการจัดทํา  Career  Path  สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  โดยได้ศึกษาข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการจัดทําร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น 

5.5 พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
 ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยจัดหาทุนการศึกษาจากแหล่งทุนทั้งของ

มหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก  ซึ่งในปี 2553  มีผู้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  9 คน  และระดับ
ปริญญาเอก 15 คน  รวมทั้งสิ้น 24 คน  

 สรรหาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก  เพ่ือมาเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย 
 พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้อาจารย์

สามารถศึกษาต่อต่างประเทศได้ 
 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการโดยมีการแจ้งเวียนรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนใน

การเสนอขอกําหนดตําแหน่ง  เพ่ือเป็นการเร่งรัดให้มีการส่งผลงาน  และสนับสนุนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  โดย 

- จัดหาคู่มือเพ่ือใช้ประกอบในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
- เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  โดยผ่านทางเว็บไซต์

ของกองบริหารงานบุคคล 
ในปี 2553  มีผู้ได้รับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 ราย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 ราย  และอยู่ระหว่าง

รอการพิจารณา  6 ราย 

6. ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กําหนดพันธกิจ การให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือการ
สร้างอาชีพอิสระ และการพัฒนาอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม  และจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน 67 
โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 6,196,400  บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 5,624,400 บาท จํานวน 48 
โครงการ งบประมาณเงินรายได้ 572,000 บาท จํานวน 16 โครงการ และงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
จํานวน 3 โครงการ โดยมีผลการดําเนินการตามมาตรการต่างๆ  ดังน้ี 

 



6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน 
 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่แก่ชุมชน  วิสาหกิจ

ชุมชน  SMEs  และภาคอุตสาหกรรม  ดังน้ี 
 ดําเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในทุกคณะโดยมีความหลากหลายของหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาอาชีพใน

ชุมชนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อาทิ    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม   
การบัญชีเพ่ือชุมชน  หัตถกรรมไทยเสริมรายได้  การฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส  
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน  การทําสมุนไพรแปรรูป     

 ดําเนินงานบริการเทคโนโลยีโดยจัดโครงการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพเดิม  อาทิ  ประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย Hot Runner  เทคโนโลยีการเฉือน
โลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด  การออกแบบแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก  ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิง
ตัวเลข (CNC)  โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)  การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด(PET)  
เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า  พ้ืนฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืน/สายพาน/คลัปปลิ้ง  การ
ซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพ้ืนฐาน  

 ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีโดยจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสร้าง
อาชีพใหม่ โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 7 โครงการ  จํานวน  
1,715,000  บาท  

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้นําชุมชน  ชุมชน  หน่วยงานในท้องถิ่นในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน  จํานวน 11 ชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี  และเพชรบุรี   

6.2 จัดต้ังศูนย์วิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
 จัดต้ังศูนย์ซ่อมบํารุงเครื่องจักร   เพ่ือดําเนินภารกิจด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม  เช่น  การ

อบรมสัมมนา  งานผลิต  ซ่อม-สร้าง   ทดสอบ- ตรวจสอบ งานบริการให้คําปรึกษา  ดําเนินโครงการผลิต
อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ  ดําเนินการให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้โดยให้บริการด้าน   การ
ผลิต ซ่อม – สร้าง ตรวจสอบ   ทดสอบ และอ่ืนๆ   

 จัดต้ังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคลีนิกเทคโนโลยีจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดําเนินจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสร้าง
อาชีพใหม่  

6.3 ผลิตสื่อเพื่อสรา้งและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเน้นในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สําหรับบุคคลท่ัวไป  จํานวนทั้งสิ้น 17 เรื่องรวม 214 ตอน   สามารถเข้าชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์  
http://mmd.rmutp.ac.th  หลักสูตรดําเนินการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษาได้แก่  สถาปัตยกรรมและการจัด
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์  อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ6  ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่4   การ
สร้างสรรค์งานออกแบบจากกระดาษ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ขนมไทย  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเหลือใช้  
ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์1   การออกแบบระบบตัวเช่ือมประสานไมโครโปรเซสเซอร์   
อาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ7   ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 5    ภาษาน่ารู้  มนุษยสัมพันธ์  หลักการ
ประกอบอาหาร  การจัดดอกไม้  สร้างสรรค์งานผ้า  และราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์2 

 
 



6.4 พัฒนาศนูย์ภาษาเพ่ือให้บริการวิชาการและรายได้ 
ดําเนินการจัดโครงการ English Camp 2010  โดยศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2553  

โดยได้รับความร่วมมือจาก  Dr. Kris  Rugsaken  จาก Ball State University ประเทสสหรัฐอเมริกา พร้อม
ทีมงาน Camp Leader อีกจํานวน 8 คน  มาจัดการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทุก
คณะจํานวน 90 คน  ทําให้นักศึกษาเกิดทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษและเกิดความต่ืนตัวที่จะศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมต่อไป 

6.5 พัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุงเครื่องจักร  เพื่อสร้างชื่อเสียงและหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์ซ่อมบํารุงเครื่องจักร   เพ่ือดําเนินภารกิจด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม  

เช่น  การอบรมสัมมนา  งานผลิต  ซ่อม-สร้าง   ทดสอบ- ตรวจสอบ งานบริการให้คําปรึกษา  เป็นต้น   
 ดําเนินโครงการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือคนพิการ   ดําเนินมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 

2543  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตช้ินส่วนกายอุปกรณ์   มอบให้กับหน่วยงานท่ีให้บริการแก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาส  
เช่น  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ   และโรงพยาบาลต่างๆ  โดยในการดําเนินงานได้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์   สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  เพ่ือร่วมผลิตช้ินส่วน
ต่างๆ ของกายอุปกรณ์ในปี 2553 ได้รับงบประมาณ 420,000 บาท ผลิตช้ินส่วนกายอุปกรณ์ ชุดขาเทียม ทั้งใต้
เข่าและเหนือเขา เพ่ือมอบให้กับศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  และผลิตเพ่ิมเติม
ให้กับโรงพยาบาล จ.น่าน 

 ดําเนินโครงการความร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)  สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ในการให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรม ขนาดกลางขนาดย่อม 
(SMEs)  ภายใต้โครงการ   “การส่งเสริมสนับสนุนงานซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรอย่างเป็นระบบของอุตสาหกรรมไทย
(พ.ศ. 2550 – 2553)”  เพ่ือยกระดับและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม    เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประเทศ   

 ดําเนินการให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้โดยให้บริการด้าน   การผลิต ซ่อม – สร้าง ตรวจสอบ   
ทดสอบ และอ่ืนๆ  สามารถให้บริการได้เป็นที่พึงพอใจ   และสร้างความรู้ ทักษะความชํานาญให้แก่ผู้ปฏิบัติ   
เกิดการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีกิจกรรมการเย่ียมวินิจฉัยและให้
คําปรึกษา ณ สถานประกอบการ   ได้รับเสียงตอบรับจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีเกิดประโยชน์และ
สามารถใช้งานได้จริง  ได้รับความนิยมและได้รับการร้องขออย่างต่อเน่ืองให้ทีมผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัย  ได้
เข้าเย่ียมวินิจฉัยและให้การช่วยเหลือ 

6.6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการร่วมกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
 ดําเนินโครงการความร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)  สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  ในการให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรม ขนาดกลางขนาดย่อม 
(SMEs)  ภายใต้โครงการ   “การส่งเสริมสนับสนุนงานซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรอย่างเป็นระบบของอุตสาหกรรมไทย
(พ.ศ. 2550 – 2553)”  เพ่ือยกระดับและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม    เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประเทศ   

 ดําเนินความร่วมมือกับสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน  ในการดําเนินการให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเครื่องประดับ
(รูปพรรณ)  ระดับ 3   ซึ่งเป็นระดับช่างฝีมือระดับสูง  สามารถวิเคราะห์  วินิจฉัย  ตัดสินใจแก้ไขปัญหา  
สามารถนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ 



 ดําเนินความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม  ให้ดําเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย  เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของ SMEs  ทั้งรายใหม่และรายเดิม  สนับสนุนนักศึกษาจบใหม่  ผู้ว่างงาน  ที่มีศักยภาพให้
สามารถสร้างและประกอบธุรกิจด้วยตนเอง  เพ่ือเตรียมความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อต้ังกิจการ
ใน 3 ปีแรกให้อยู่รอดและรักษาสถานภาพการจ้างงาน  และสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต  ดําเนินการ
ฝึกอบรมในช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์  ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2553  และศึกษาดูงานร้านต้ัง
เซ่งจั๊วและร้านริน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพ่ือให้เรียนรู้แนวทางในการดําเนินธรกิจที่ประสบความสําเร็จ 

 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเย่ียมคลีนิกเทคโนโลยี  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 

7. สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจด้านหน่ึงของมหาวิทยาลัย  และได้
กําหนดเป็นนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการดําเนินงานด้านน้ี  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม  ตลอดจนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์   

มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยทั้ง  นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  
และสาธารณชนทั่วไปที่ต้องการมีส่วนร่วม  มีการบูรณาการกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา   มีการจัดแสดงผลงานที่เป็นที่ยอมรับ  
มีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางสื่อต่างๆ   และตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ด้วยการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง  ศึกษา  ค้นคว้า  
การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวม
ทั้งสิ้น 48 โครงการ งบประมาณ 4,642,100 บาท 

7.1 ทุกคณะจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้มร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนือ่ง 
ดําเนินการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา  มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย
ทั้ง  นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  และสาธารณชนทั่วไป   

 ดําเนินโครงการในการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ของบุคลากรและนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 80 คน  โดยเข้าศึกษาความรู้เก่ียวกับวิกฤตการณ์ของป่าชายเลนและ
ผลกระทบของระบบนิเวศน์  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  การขยายพันธ์ุพืช  การปลูกป่า  การฟ้ืนฟูป่า  มี
กิจกรรมการสํารวจศึกษาธรรมชาติป่า  การปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลน  ณ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ศส.พช.1)  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  นอกจากน้ีได้ศึกษาวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ
ของชาวประมงพ้ืนบ้าน  มีการเข้าศึกษาความรู้กับกลุ่มผู้นําชุมชนและชาวบ้านในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง  เพ่ือ
เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

 ดําเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ืออนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทยฯ  ของบุคลากรและนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า  อําเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปรการ โดยมุ่งหวัง



ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และวางแผนดูแลทรัพยากรป่าชายเลน  และสามารถบริหารจัดการ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน  มีการศึกษาระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน  และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  และเย่ียมชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

 ดําเนินโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ของบุคลากรและนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม  และศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  นครปฐม  โดยศึกษาเรียนรู้วิถี
ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านไทยทรงดํา  อําเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี   ศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  
และศึกษางานศิลปะ  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี  
และพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

 ดําเนินโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  ของบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจํานวน  
120 คน  เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  และให้เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการใช้
ชีวิตประจําวัน  โดยมีการให้ความรู้เก่ียวกับหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  ได้แก่  การใช้ทรัพยากร
อย่างฉลาด  วิธีฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม  การพัฒนาแหล่งนํ้า  การอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์นํ้า  การป้องกันไฟไหม้
ป่า  ฯลฯ  และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษาดูงานและปลูกป่าชายเลน  ณ  
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม 

7.2 ศึกษาคน้คว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการเข้าศึกษาเย่ียมชมในพ้ืนที่จริง  

เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการสั่งสม  การถ่ายทอด  และการประยุกต์ใช้ความรู้ให้แสดง
ออกมาในรูปของสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว   และให้นักศึกษานําภูมิปัญญาที่ได้พบมาบูรณาการเข้า
กับวิทยาการความรู้ที่กําลังศึกษาและนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้ 

 ดําเนินการกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพ้ืนที่อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยให้บริการวิชาการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนําวัตถุดิบท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าชุมชน  เช่น  การแปรรูปกล้วย  การแปรรูป
ไม้ไผ่  การแปรรูปสมุนไพร  การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์  โดยเป็นการดําเนินงานร่วมกับกองการเกษตร
และสหกรณ์  สํานักงานทหารพัฒนา  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันจํานวน 150 คน
ไปศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ   ของกลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ  อําเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งมี
การสะสมและจัดแสดงผ้าทอลายโบราณ  และการทอผ้าเพ่ือเป็นสินค้าของกลุ่มชาวบ้านอันเป็นการสืบสาน
อาชีพด้ังเดิมของท้องถิ่น 

 จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 100 คน ไปศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตลอดลํานํ้าเจ้าพระยา-ท่าจีน-นครชัยศรี  ซึ่งอยู่ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  และสุพรรณบุรี  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ความรู้  ความเข้าใจ  และสร้างประสบการณ์ในวิถีชีวิตของผู้คนตามชุมชนต่างๆ  ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมา
และถูกใช้อยู่ชีวิตปกติประจําวันและการประกอบอาชีพด้ังเดิมในชุมชน 

7.3 บูรณาการ  อนุรักษ์  ส่งเสริม  และทํานุบาํรุง  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการจัด
การศึกษาและให้บริการวิชาการ 



ดําเนินการปลูกจิตสํานึกนักศึกษาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม  ให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  และทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นโดยบูรณาการเข้า
กับกิจกรรมการเรียนการสอน  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งหวังให้สังคมและคนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม  และเช่ือมโยงความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย  ที่มีความต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและชุมชน 

 บูรณาการความรู้โดยให้สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา  เพ่ือให้เห็น
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งหวังให้สังคมและคนไทยมี
คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  และได้ดําเนินโครงการซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน  เช่น  
โครงการค่ายนักออกแบบรักษ์โลกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมีการให้ความรู้ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือใช้  เพ่ือให้นักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้รับไปทดลองออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้  
และศึกษาดูงานด้านการคัดแยกขยะของสถานี Recycle วงษ์พาณิชย์  สุวรรณภูมิ  และให้นักศึกษาบูรณาการ
ความรู้ด้วยการผลิตสื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ดําเนินโครงการเกี่ยวกับประเพณีและวันสําคัญต่างๆ  โดยนําความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพมา
สร้างสรรค์งานศิลปะที่ใช้ตกแต่งในงานให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น  และเพ่ือฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน  ได้แก่  โครงการเทิดพระเกียรติวันอาภากรรําลึก “19 ธันวาคม”  โครงการ
อนุรักษ์ละคอนชาตรีหลานหลวง  โครงการเทิดพระเกียรติ “พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ”  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  โครงการสืบสานการแต่งกายผ้าไทย  

7.4 เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสูส่ากล 
ดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยใช้โอกาสจากการ Roadshow ในต่างประเทศ  หรือ

โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศต่างๆ  อาทิ  โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ ประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา “เพชรราชมงคล”   

7.5 จัดต้ังศูนย์อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 ดําเนินการจัดทําโครงการเล่าขานตํานานนางเลิ้งและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนนางเลิ้ง  เพ่ือบันทึก

ความเป็นมาของชุมชนที่มีมานานกว่า 100 ปีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน   
 ดําเนินการอนุรักษ์การแสดงละครชาตรีหลานหลวง  ซึ่งเป็นมหรสพเก่าแก่ของไทย  และได้จัดการ

แสดงเนื่องในโอกาสวันอาภากร  ในวันที่ 19 ธันวาคมของทุกๆ ปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตฯ  บริเวณมุมถนน
พิษณุโลกตัดถนนพระราม 5 

8. การพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยดําเนินภารกิจหลักในการพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  ตอบสนองนโยบาย
ของประเทศและความต้องการของชุมชน    สนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ    การวิจัยเพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต   และผลิตบุคลากรวิจัย  และพัฒนา
จัดต้ังหน่วยงานวิจัยต่าง  

 

 

 



8.1 เนนิการวิจัยรว่มกับภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการทําผลงานวิจัยซึ่งนอกเหนือจากการให้ทุนสนับสนุนวิจัยแล้ว  ยัง

สนับสนุนและกระตุ้นให้มีการแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  และดําเนินการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดยมีผลงานวิจัยร่วมในปี 2553 ดังน้ีมี
ผลงานวิจัยร่วมในปี 2553 ดังน้ี 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
- การพัฒนาเคร่ืองทอผักตบชวา 
- การพัฒนาวัตถุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบและเถ้าชานอ้อย 
- การทอผ้าขิดลายไทยเพ่ือการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

8.2 สร้างเครือข่ายการวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายการวิจัยรวมทั้งประสานงานหาแหล่งทุนจากภายนอกควบคู่กัน

ไป  เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้  และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  ปัจจุบันมี 5 
เครือข่ายคือ 

- เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
- เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน(กรุงเทพตะวันตก) 
- เครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เครือข่าย 9 ราชมงคล 
ในส่วนของการหาแหล่งทุนภายนอกได้ประสานงานกับ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยในปี 2553  มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจํานวน 1 โครงการ 

ดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองให้บุคลากรทราบถึงแหล่งทุนสนับสนุนวิจัย  ตลอดจนช่องทาง
การเผยแพร่ผลงาน  โดยผ่านทางหนังสือเวียน  เว็บไซต์  และอีเมล์ของนักวิจัย  ซึ่งได้จัดทําข้อมูลไว้ในทะเบียน
นักวิจัย 

8.3 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
ดําเนินการเพ่ือการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่โดยให้การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถใน

การผลิตผลงานวิจัย  โดยต้ังเป้าหมายไว้ 195 คน ภายใต้โครงการ 
- โครงการวิจัยสัญจร 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(NRPM)  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลและจัดทําสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

8.4 พัฒนาต้นกลา้นักวิจัย 
ดําเนินการอบรมนักวิจัยของหน่วยงานเพ่ือทํางานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกัน  โดยดําเนินโครงการต้น

กล้านักวิจัย มทร. พระนคร   ฝึกอบรมในหัวข้อกระบวนการวิจัย  และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  มีนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 129 คน 



ดําเนินงานวิจัยสถาบันโดยให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทําโครงการวิจัย  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานจริง และนําข้อมูลผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  โดยในปี 2553  มีงานวิจัย
สถาบันจํานวน 5 โครงการ 

ให้มีนักวิจัยใหม่เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างน้อยโครงการละ 1 คน  เพ่ือเป็นการสร้างนักวิจัยใหม่ให้มี
ทักษะในการทําวิจัยและเกิดการริเริ่มให้มีการทําผลงานวิจัยของตนเองได้ต่อไป 

8.5 ศูนย์แก้ปัญหาและพัฒนานักวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้มีการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานวิจัย  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากระเบียบ  กฏเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือ

ต่อการดําเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทําระเบียบและประกาศที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลย่ิงขึ้น  ดังน้ี 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
วารสารวิชาการและวิจัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2550 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

- ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย     พ.ศ. ... 
- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุนโครงการวิจัย 
- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน

สมนาคุณแก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ... 

8.6 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ 
จัดต้ังขึ้นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือรองรับการใช้

ประโยชน์จากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์   และสร้างผู้ประกอบการใหม่จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ศิษย์เก่า   
บุคลากรภายในและภายนอก   โดยใช้ช่ือหน่วยงานว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (Rajamangala  University  of  Technology  Phra  Nakon  -  University Business 
Incubator:  RMUTP-UBI)   

ดําเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักสู่การเป็นผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่ 
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย 
- จัดต้ังชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ จํานวน 8 กลุ่ม จาก 5 คณะได้แก่  คณะเทคโนโลยี คหกรรม

ศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร์   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

- จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 8 ครั้ง  จํานวน 4 หน่วยงาน   คือสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ(วช.)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และ
สํานักงานเทคโนโลยี SMEs   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินธุรกิจและศึกษาดูงาน 
- จัดทํารายงานประจําปี  RMUTP – UBI  รอบ 12 เดือน 

 
 



8.7 ดําเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยสถาบันโดยให้มีการทําวิจัยสถาบันทั้งโดยบุคลากร

สายสอนและบุคลากรสายสนับสนุน  โดยได้กําหนดนโยบายในการวิจัยสถาบันในแต่ละปี  เพ่ือนําผลงานวิจัยมา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในด้านต่างๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ในปี 2552  มี
การดําเนินงานวิจัยจํานวน 23 โครงการ  งบประมาณสนับสนุนรวม 745,000 บาท  และในปี 2553  มีการ
ดําเนินงานวิจัยจํานวน 5 โครงการ  งบประมาณสนับสนุนรวม 1,000,000 บาท 

8.8 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้วิจัยมีการนําเสนอผลงานวิจัย  และส่งผลงานเข้าประกวดใน

โอกาสต่างๆ  และผลักดันให้มีการนําผลงานไปจดลิขสิทธิและสิทธิบัตรต่างๆ  โดยในปี 2552  มีผลงาน
นวัตกรรมได้รับรางวัลระดับชาติ/จดลิขสิทธ์ิ  จํานวน 4 ผลงาน  และในปี 2553  มีผลงานจดสิทธิบัตรจํานวน 1 
ผลงาน 

9. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยดําเนินงานในการสร้างและเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศที่มีเป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์  
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาอุตสาหกรรม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

9.1 จัดต้ังศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 มีโครงการที่จะจัดต้ังศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2552  

โดยสนับสนุนให้ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การสื่อสารโดยใช้สัญญาณอิเลกทรอนิกส์เพ่ือนํามาพัฒนาการประดิษฐ์
คิดค้นสมองกล   และสนับสนุนการดําเนินโครงงานพิเศษของนักศึกษาจํานวน 3 โครงการ 

- หุ่นยนต์นําเข้า – นําออก  วัตถุดิบในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติด้วยระบบ RFID 
- หุ่นยนต์ Access Control  ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลในการเข้า – ออกได้ 
- ช้ันวางสินค้าอัจฉริยะ 
 มีโครงการท่ีจะจัดต้ังศูนย์วิจัยอัญมณีเครื่องประดับแฟช่ัน  เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2552  โดยให้

การสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในปี 2552 จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 
- เข็มทอผ้าประสิทธิภาพสูง 
- การคิดค้นโลหะนํามาทําเคร่ืองประดับ 
และให้การสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในปี 2553 จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 
- การทดสอบการหดตัวของเทียนที่นํามาผลิตต้นแบบเคร่ืองประดับ 
- เทคโนโลยีการผลิตเบ้าหลอมโลหะ 
- การทําเซรามิกทนความร้อนเพ่ือนํามาใช้ในอุตสาหกรรมหนัก 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพรอยต่อของพลาสติก 

 
 
 
 



9.2 จัดต้ังศูนย์ประสานงานเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย    
สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม  ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ดําเนินการประสานงานและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย  ซึ่งดําเนินงานอยู่ 4 ช่องทาง  ได้แก่  
การตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวน 9 เรื่อง  การนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวน 40 เรื่อง  การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอกจํานวน 
116 เรื่อง  การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรายการ “ราชมงคลพระนคร
กับงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์” จํานวน 30 เรื่อง 

 จัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยในปี 2552  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ได้รับ
การคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(TCI) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และใน
ปี 2553 ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย  ประกาศค่า Thai  Journal  Impact  Factors  ประจําปี 2552  ของ
วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  มีค่าเท่ากับ 0.02 

 ดําเนินการจัดนิทรรศการวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ประจําปี 2553  ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 
2553  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจํานวน 25 
โครงการ  และมีการสาธิตการทํางานของนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ที่นํามาจัดแสดง 

 ดําเนินการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร  ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 14 – 
15 กรกฎาคม 2553  ณ  อาคารเอนกประสงค์  คณะบริหารธุรกิจ  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และ
นวัตกรรมสู่สาธารณชน  และเป็นเวทีให้อาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการ  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย  โดยภายในงานได้ดําเนินกิจกรรมสาธิตการฝึกอบรมการ
ผสมเครื่องด่ืม  ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารด้วยงานแกะสลัก  กระเช้าจากดอกบัว  ศิลปะการตกแต่งกระเป๋า  
การทํายาหม่องสายรุ้ง  เป็นต้น 
 



ผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจําปี  2553 

 ผลการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลตุามเป้าหมายทั้งหมดที่กําหนดไว้ ดังน้ี 

1. การพัฒนาบุคลากร 
- ทุนศึกษาต่อ มีผู้ได้รับทุนศึกษาทั้งหมด 29 คน จากเป้าหมายที่กําหนดไว้ 29 ทุน 
- ดูงาน/ฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมท้ังสิ้นจํานวน 748 คน จากเป้าหมายที่

กําหนดไว้ 361 คน  
2. ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 

- จัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ได้แล้วเสร็จทั้งหมด จํานวน 23 รายการ จาก
เป้าหมายที่กําหนดไว้  18 รายการ 

 ตารางแสดงผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ ประจําปี 2553 

โครงการ 
การพัฒนาบุคลากร ชุดอุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ทุน ฝึกอบรม 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

1. พัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิาร
ด้านวิทยาศาสตร ์

2 2 30 32 3 รายการ 3 
รายการ 

บรรลุ 

2. การพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

8 8 10 14 1 ชุด 1 ชุด บรรลุ 

3. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์
และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 

- - 10 13 3 รายการ 3 
รายการ 

บรรลุ 

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรม 

6 6 10 13 2 รายการ 2 
รายการ 

บรรลุ 

5. การพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
อาหารและโภชนาการ 

2 2 12 14 1 ชุด 1 ชุด บรรลุ 

6. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่ง
ทอ 

2 2 20 29 1 ชุด 1 ชุด บรรลุ 

7. การจดัการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

1 1 8 12 1 ชุด 1 ชุด บรรลุ 

8. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
ระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-library) 

- - 100 100 1 ระบบ 1 ระบบ บรรลุ 

9. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

8 8 161 521 5 รายการ 10 
รายการ 

บรรลุ 

รวมทั้งสิ้น 29 29 361 748 18 23 บรรลุ 

 



ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ ประจําปี 2553 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. พัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิารด้านวิทยาศาสตร ์ 8,410,000 7,176,500.00 1,233,500.00 
2. การพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
10,517,000 9,249,625.46 1,267,374.54 

3. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
ออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 

11,000,000 10,810,085.30 189,914.70 

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
กระบวนการผลติในอุตสาหกรรม 

11,818,000 9,202,915.48 2,615,084.52 

5. การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ 

10,150,000 8,033,619.62 2,116,380.38 

6. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 

6,600,000 4,504,330.03 2,095,669.97 

7. การจดัการศึกษาสาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 6,780,000 5,157,960.61 1,622,039.39 
8. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวทิย

บริการอิเล็กทรอนิกส์(e-library) 
4,900,000 4,471,722.46 428,277.54 

9. การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้

8,125,000 17,434,628.35 -
9,309,628.35 

รวมทั้งสิ้น 78,300,000 76,041,387.31 2,258,612.69 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

 1. การดําเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  มีตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน 6 
ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 
   ตัวช้ีวัด : ผู้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทํา  ศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  ภายในระยะเวลา 1 ปี   
 ผลการดําเนินงาน : มีผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
73.52  ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดคือ  ร้อยละ 75  เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  เช่น  ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าทําให้อัตราการจ้างงานลดลงผู้สําเร้จการศึกษาหางานทําได้ยากขึ้น 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลการดําเนินงานมีผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์จาํนวน 1,357 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 92.31  ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดคือ 1,470 คน  และ      
ตัวช้ีวัด : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  จํานวน 1,702 คน  คดิเป็นร้อยละ 89.30 ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดคือ  1,906 คน  
เน่ืองจากมีนักศึกษาออกระหว่างปี  นักศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด  และนักศกึษาช้ันปี
สุดท้ายทําโครงงานไม่แล้วเสร็จตามกําหนด 
 ตัวช้ีวัด :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด  และ  ตัวช้ีวัด : ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  มีผลการดําเนินงาน  ร้อยละ 78.04  และ 86.33  ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนด
คือร้อยละ 95  ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด  เน่ืองจากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตํ่ากว่าเป้าหมาย  และมีการกําหนด
เป้าหมายสูงขึ้นจากปี 2552 



 ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  มผีลการดําเนินงาน 47 โครงการ  ตํ่ากว่า
เป้าหมายที่กําหนด  คือ 48 โครงการ  เน่ืองจากมีการควบรวม 2 โครงการให้ดําเนินการพร้อมกัน 
 ข้อเสนอแนะ 

 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น E-Learning 
 ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ปรับช่วงเวลาการจัดทําโครงการของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
 ปรับระบบแนะแนวการศึกษาให้เข้มข้นขึ้น 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน  จะมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน  

รายการสิ่งก่อสร้างตํ่ากว่าเป้าหมายมากที่สดุ  เน่ืองจาก 
 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
 ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามงวดงาน  พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาให้

มหาวิทยาลัยทราบ  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวด 
 ปรับแผนการดําเนินการก่อสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา 

 
 



(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 230,096,387.62               

เงินฝากคลัง 15,038.00                        

คางรับจากกรมบัญชีกลาง 2,268,123.09                   

รายไดคางรับ - หนวยงานภายนอก 3 8,252,628.65                   

เงินลงทุนระยะสั้น 4 140,000,000.00               

วัสดุคงคลัง 3,013,571.91                   

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 27,500,000.00                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 411,145,749.27               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 5 400,035,000.00               

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - Interface (สุทธ)ิ 6 921,561,174.54               

สินทรัพยไมมีตัวตน - Interface (สุทธ)ิ 25,460,397.24                 

งานระหวางกอสราง - Interface 160,539,320.00               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,507,595,891.78            

รวมสินทรัพย 1,918,741,641.05            

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้อื่น - ภายนอก 7 42,815,137.22                 

ใบสําคัญคางจาย 15,665,092.63                 

เงินรับฝากและเงินมัดจําระยะสั้น 8 9,064,130.94                   

คาใชจายคางจายอื่น 9 887,178.11                      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 68,431,538.90                 

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

สวนที่ 3  รายงานงบการเงินประจําป 2553

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



 (หนวย : บาท)

หมายเหตุ

หนี้สินระยะยาว

เงินรับฝากและเงินมัดจําระยะยาว 10 49,328,153.87                 

รายไดรอการรับรู 1,655,533.92                   

รวมหนี้สินระยะยาว 50,983,687.79                 

รวมหนี้สิน 119,415,226.69               

สินทรัพยสุทธิ 1,799,326,414.36            

สินทรัพยสุทธิ

ทุน 701,313,920.30               

รายไดสูง/ต่ํากวาคาใชจายสะสม 11 832,857,751.57               

รายไดสูง/ต่ํากวาคาใชจายสุทธิ 265,154,742.49               

รวมสินทรัพยสุทธิ 1,799,326,414.36            

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณ 12 951,390,568.13               

รวมรายไดจากรัฐบาล 951,390,568.13               

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 13 238,280,936.00               

รายไดอื่น 14 27,710,672.80                 

รวมรายไดจากแหลงอื่น 265,991,608.80               

รวมรายไดจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 1,217,382,176.93            

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 15 350,812,854.94               

คาบําเหน็จบํานาญ 158,658,162.79               

คาใชจายในการฝกอบรม 39,412,608.31                 

คาใชจายในการเดินทาง 8,304,339.48                   

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16 192,326,878.53               

คาสาธารณูปโภค 17 30,676,669.47                 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 18 151,346,665.74               

คาใชจายเงินอุดหนุน 14,691,184.69                 

คาใชจายอื่น ๆ 2,004,012.69                   

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 948,233,376.64           

รายไดสูง/ต่ํากวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 269,148,800.29               

งบรายไดและคาใชจาย

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2552 - 30  กันยายน  2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ 22 8,502,557.68                   

คาใชจายระหวางหนวยงาน - หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินให กบ. (11,632,718.92)               

คาจําหนายจากการขายสินทรัพย 19 (863,896.56)                     

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (3,994,057.80)                 

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ 265,154,742.49               

งบรายไดและคาใชจาย (ตอ)

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2552 - 30  กันยายน  2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


	ส่วนที่
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