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	 รายงานประจ�าปี	2563	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครฉบบันี	้จัดท�าข้ึนเพือ่รายงานผล 

การด�าเนินงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	

จนได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ	 และมีความ

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาและด�าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ	 เพื่อมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกด้าน

	 ขอขอบคุณอธิการบดี	 ผู ้บริหาร	 และบุคลากรทุกท่าน	 รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน	

ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	 สัมฤทธิ์ผล

แก่การพฒันาการศกึษา	ขอให้ทกุท่านจงมุง่มัน่พฒันา	ปฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละท่านให้ส�าเรจ็

ลุล่วงเป็นอย่างดี	เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ	และประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถต่อไป

	 ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ขอแสดงความยินดี

ต่อผู ้บริหาร	 และบุคลากรทุกท่าน	 รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน	 ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน

ที่ดีเยี่ยมเสมอมา	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 รายงานประจ�าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ในการบริหารงานต่อไป	 และเป็นส่ือให้ผู ้ใช้ประโยชน์ได้เข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครมากขึน้	และจะน�าไปสูก่ารพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ตามนโยบายต่อไป	

	(ศ.ดร.สุรพงษ	์	โสธนะเสถียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



	 นบัจากอดตีสูปั่จจุบัน	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ได้ด�าเนนิการตามภารกจิอย่างต่อเนือ่ง	และ 

มีเป้าหมายสูงสุดที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ	 โดยมีการเตรียมความพร้อมก้าวสู่

ทศวรรษที	่๒	ของมหาวิทยาลยั	พร้อมทัง้ขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัไปยงัเป้าหมายทีก่�าหนด	ซ่ึงในปัจจบุนัมหาวทิยาลยั

ได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

	 รายงานประจ�าปี	2563	ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	แสดงให้เหน็ถงึความก้าวหน้าในการ

ปฏิบตังิานตามภารกจิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครในรอบปีทีผ่่านมา	ท้ังในด้านการเรยีนการสอน 

ที่มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาผ่านการปฏิบัติงาน	 หรือระบบสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น	 ท�าให้

บัณฑิตได้เรียนรู้	 คิดอย่างสร้างสรรค์	 และลงมือท�าได้อย่างมืออาชีพ	 ด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	 ได้มีการสร้าง

เครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ	 และมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ	 มีการบริการวิชาการให้แก่

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชนทั่วไป	 รวมถึงการด�าเนินงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นการ

ปลูกจิตส�านึก	 และสืบทอดประเพณี	 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยต่อไป	 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์

ต่อการน�ามาใช้พฒันาปรบัปรงุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครให้มปีระสทิธภิาพและส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ยิ่งขึ้น	ตลอดจนสาธารณชนที่สามารถน�าข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้

	 ผลงานความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในปีนีข้องมหาวทิยาลยั	มาจากการทุม่เทแรงกายแรงใจของทกุส่วนงาน	ทัง้จาก

คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย	 ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน	 รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน	 ตลอดจน

หน่วยงานภายนอกทุกแห่ง	ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป

	(ผศ.สหรัตน	์วงษ์ศรีษะ)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ความภูมิใจของมหาวิทยาลัย

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรชั้นนำา

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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32 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

43 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

57 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

60 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 พัฒนาการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

70 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 



บทสรุปผู้บริหาร

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ได้รบัการสถาปนาขึน้ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล	เมื่อวันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2548	ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยฯ	มีสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด	9	คณะ	คือ	คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่	และ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
	 ปีการศึกษา	 2563	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 จัดการเรียนการสอน	 จ�านวน	 66	 หลักสูตร	 

จ�าแนกเป็นระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพี	7	หลกัสตูร	ปรญิญาตร	ี48	หลกัสตูร	ระดับประกาศนยีบตัรบณัฑติ	1	หลกัสตูร	

ระดับปริญญาโท	6	หลักสูตร	และ	ระดับปริญญาเอก	4	หลักสูตร	ผลการด�าเนินงาน	เช่น	พัฒนาหลักสูตรการจัดการ

ศึกษา,	 พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน,	 มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีความ

เข้มแข็ง,	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	มุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีสู่่สังคมไทย	เป็นต้น

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ได้งบประมาณในการด�าเนนิโครงการวจิยั	

187	โครงการ	จ�านวนเงนิทัง้สิน้		50,928,900บาท	โดยแบ่งเป็น

-	งบประมาณรายจ่ายผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัย	และนวัตกรรม	(TSPI	Fund)

			จ�านวน		29,285,900	บาท	 

-	งบประมาณเงินรายได้	หน่วยงาน	จ�านวน		1,737,000	บาท	

-	งบประมาณเงินรายได้	(วิจัยสถาบัน)	จ�านวน		450,000	บาท	

-	งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก	จ�านวน		19,456,000	บาท

	 ซึ่งได้ด�าเนินการ	 เช่น	 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง,	 จัดต้ังกองทุนเพื่อการวิจัยในการสนับสนุนการ 

ท�าวิจัย	และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์),	เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการน�าไป

ใช้ประโยชน์/สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย,		สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย	เป็นต้น

 

พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ
	 มหาวิทยาลัยฯ	มุ่งยกระดับ	เพิ่มพูนความรู้	กระจายโอกาส	และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไป

สู่ท้องถิ่นต่างๆ	 เพื่อน้อมน�า	 "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 รัชกาลที	่ 9	 มาแปลงสู่

ภาคปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	มหาวทิยาลยัจึงมบีทบาทส�าคญัในการพัฒนาสังคมและชนบท	ซ่ึงเป็นการบรูณาการการ

ท�างานร่วมกับชุมชนและภาคต่างๆ	เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ก



พัฒนาการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน
	 มหาวิทยาลัยฯ	 จัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แบบยัง่ยืนตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�ารฯิ	 กจิกรรมส่งเสริมศาสนา/พธิกีรรม	 และสบืทอดประเพณ	ี รวมทัง้ 

สร้างการมีส่วนร่วม	 และปลูกฝังจิตส�านึกให้บุคลากร	 นักศึกษา	 ประชาชน	 และชุมชน	 ให้รู้จักคุณค่า	 รู้จักอนุรักษ	์

ท�านุบ�ารุง	และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล�า้ค่าของชาติให้คงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป	

พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองคกรด้วยหลักธรรมาภิบาล
	 มหาวิทยาลยัฯ	เลง็เหน็ถึงความส�าคัญของการพฒันาบคุลากรทีม่ส่ีวนส�าคญัในการด�าเนนิงาน	ให้มหาวทิยาลยั	

ก้าวไปสู่่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน�าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพต่อไป	โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

ในประเด็นยุทธศาสตร์์ที่	 5	ผลการด�าเนินงาน	 เช่น	บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล,	การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน,	การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย	ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	เป็นต้น

  

ข้อมูลสถิติ 
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 มีผลการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษา	 ด้านบุคลากร	 

และด้านงบประมาณที่ได้รับ	จากรายงานสถิติการศึกษา	มทร.พระนคร	ประจ�าปีการศึกษา	2563	ดังนี้

 1) หลักสูตรที่เปิดสอน 

	 ในปีการศึกษา	 2563	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน	

จ�านวนทั้งหมด	 66	 หลักสูตร	 จ�าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 7	 หลักสูตร	 ปริญญาตรี	 48	 หลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	1	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท	6	หลักสูตร	และ	ระดับปริญญาเอก	4	หลักสูตร		

 2) นักศึกษา

	 2.1)	นักศึกษารับไว	้ปีการศึกษา	2563	(ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2563)	จ�านวน	4,142	คน	

  จ�าแนกตามระดับการศึกษา	 ดังน้ี	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 จ�านวน	 300	 คน	 (7.24%)	 ปริญญาตร	ี

จ�านวน	3,587	คน	(86.60%)	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	179	คน	(4.32%)	ปริญญาโท	จ�านวน	63	คน	(1.52%)	

และปริญญาเอกจ�านวน	13	คน	(0.31%)

  จ�าแนกตามผลผลิต	ด้านวิทยาศาสตร์	จ�านวน	2,417	คน	(58.35%)	สังคมศาสตร์	จ�านวน	1,725	คน	

(41.65%)
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	 2.2)	นักศึกษาทั้งหมด	(ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563)	จ�านวน	12,289	คน

  จ�าแนกตามระดบัการศกึษา	ดงันี	้ประกาศนียบตัรวชิาชพี	จ�านวน	734	คน	(5.97%)	ปริญญาตร	ีจ�านวน	

11,105	คน	(90.37%)	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	179	คน	(1.46%)	ปริญญาโท	จ�านวน	231	คน	(1.88%)	และ	

ปริญญาเอก	จ�านวน	40	คน	(0.33%)

  จ�าแนกตามผลผลิต	ด้านวิทยาศาสตร์	จ�านวน	7,363	คน	(59.92%)	สังคมศาสตร	์จ�านวน	4,926	คน	

(40.08%)

	 2.3)	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2562	(ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563)	จ�านวน	3,681	คน

  จ�าแนกตามระดับการศึกษา	 ดังนี้	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 จ�านวน	 190	 คน	 (5.16%)	 ปริญญาตร	ี

จ�านวน	3,270	คน	(88.83%)	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	171	คน	(4.65%)	ปริญญาโท	จ�านวน	49	คน	(1.33%)	

และ	ปริญญาเอก	จ�านวน	1	คน	(0.03%)	

  จ�าแนกตามผลผลิต	ด้านวิทยาศาสตร์	จ�านวน	2,045	คน	(55.56%)	สังคมศาสตร	์จ�านวน	1,636	คน	

(44.44%)

	 2.4)	นักศึกษาออกระหว่างปี	ปีการศึกษา	2562	(ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563)	จ�านวน	852	คน

  จ�าแนกตามระดบัการศกึษา	ดังนี	้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี	จ�านวน	59	คน	(6.92%)	ปรญิญาตร	ีจ�านวน	

764	คน	(89.67%)	ปริญญาโท	จ�านวน	27	คน	(3.17%)	และ	ปริญญาเอก	จ�านวน	2	คน	(0.23%)	

  จ�าแนกตามผลผลิต	ด้านวิทยาศาสตร์	จ�านวน	594	คน	(69.72%)	สังคมศาสตร	์จ�านวน	258	คน	

(30.28%)

 3) บุคลากร

	 มหาวทิยาลยัมบุีคลากรทีป่ฏบัิตงิานจรงิ	(ณ	วนัที	่31	สงิหาคม	2563)	จ�านวน	1,196	คน	จ�าแนกเป็น	บคุลากร

สายวิชาการ	จ�านวน	507	คน	(42.39%)	และ	บุคลากรสายสนับสนุน	จ�านวน	689	คน	(57.61%)

	 จ�าแนกตามระดับการศึกษา	 ดังนี้	 ระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 จ�านวน	 81	 คน	 (6.77%)	 ปริญญาตรี	 จ�านวน	

460	คน	(38.46%)	ปริญญาโท	จ�านวน	475	คน	(39.72%)	และปริญญาเอก	จ�านวน	180	คน	(15.05%)

	 จ�าแนกตามต�าแหน่งวิชาการ	บุคลากรสายวิชาการ	จ�านวน	507	คน	จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ	ดังนี้		

	 	 -	ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	จ�านวน	6	คน	(1.18%)	

	 	 -	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	144	คน	(28.40%)	

	 	 -	ต�าแหน่งอาจารย์	จ�านวน	357	คน	(70.41%)

 4) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

	 มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	รวมเป็นเงนิ	1,105,883,950	บาท	

แบ่งเป็น	งบประมาณรายจ่าย	จ�านวน	746,714,700	บาท	และงบประมาณเงินรายได	้จ�านวน	359,169,250	บาท	
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วิสัยทัศน์

ค่านิยมหลัก

เอกลักษณ์

พันธกิจ

เป้าหมายสูงสุด

VISION

MISSION

ULTIMATE
GOLD

CORE VALUES

UNIQUENESS

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ	พัฒนาทักษะการคิด

เป็นระบบ	 ปฎิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่ง

ของสังคม

คิดอย่างสร้างสรรค์	ท�าอย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ	 คุณธรรม	 จรรยา

บรรณในวิชาชีพ	สร้างสรรค์งานวิจัย	สิ่งประดิษฐ	์ เพื่อเป็น

ทีพ่ึง่ของสงัคมด้านบรกิารวชิาการ	อนรุกัษ์	ท�านบุ�ารงุศาสนา	

ศิลปะ	วัฒนธรรม	รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน	และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน�า	 ด้านการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล

A	university	that	creates	inspiration	develops	systematic	thinking,

produces	excellent	technology	and	serves	the	country

Think	Creatively,	Do	Professionally

An	innovative	and	Technological	University	for	the	Land

RMUTP	strives	to	be	one	of	the	powerful	technological	university,	

which	produces	internationally	recognized	hands-on	graduates.

ประจำ�ปีข้อมูลทั่วไป2563
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อัตลักษณ์

สุภาษิตสากล

ปณิธาน

IDENTITY

PROVERB

RESOLUTION

บัณฑิตนักปฏิบัติ		ใฝ่รู ้		สู้งาน	

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี		มีคุณธรรม

ปฺา	โลกสฺมิ	ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

R		 :	 Responsibility		 ความรับผิดชอบ

M		 :	 Mastery		 	 ความเชี่ยวชาญ

U		 :		 Unity		 	 	 รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

T		 :	 Technology	 	 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน

P		 :	 Personal	Integrity		 มีคุณธรรม	

R  M  U  T  P

Hands-on,	Keenness,	Determination,	

Technological	Expertise,	Integrity

Intelligence	is	the	Light	in	the	World

ค�าอธิบายปณิธาน

Responsibility	 หมายถึง	 สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

Mastery			 หมายถึง	 มีคุณภาพในระดับเป็นที่พึ่งของสังคม

Unity		 	 หมายถึง	 การท�างานเป็นทีม	

Technology		 หมายถึง	 คิดเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์	สร้างนวัตกรรมเพื่อให้ประโยชน์แก่สังคม

Personal	Integrity	หมายถึง	 คุณธรรม	จริยธรรม	จิตอาสา	จิตสาธารณะ	มีธรรมาภิบาล	
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ประวัติความเป็นมา
RMUTP BACKGROUND

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ	

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 พุทธศักราช	 2548	 เมื่อวันที่	 18	 มกราคม	 2548	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	

เกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	5	แห่ง	คือ	วิทยาเขตพณิชยการพระนคร	

วิทยาเขตโชติเวช	 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ	 วิทยาเขตเทเวศร์	 และวิทยาเขตพระนครเหนือ	 รวมกันเป็น	

“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 มีจ�านวน	 9	 แห่งทั่วประเทศไทย	 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทุกภาค

ของประเทศ	โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร	มีพื้นที่ดินรวม	52	ไร่	

3	งาน	38	ตารางวา	ประกอบด้วย	4	ศูนย์	ดังนี้

	 ศูนย์เทเวศร์		 มีที่ดิน		9	ไร	่	68	ตารางวา

	 	 	 เลขที่	399	ถนนสามเสน	แขวงวชิรพยาบาล	เขตดุสิต	กทม.	10300

	 	 	 ที่ตั้ง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ส�านักงานสภา

	 	 	 ส�านกังานอธิการบดี	ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	และสถาบนัวิจยัและพฒันา	

	 ศูนย์โชติเวช		 มีที่ดิน		3	ไร	่		3	งาน	94	ตารางวา

	 	 	 เลขที่	168	ถนนศรีอยุธยา	แขวงวชิรพยาบาล	เขตดุสิต	กทม.	10300

	 	 	 ทีต่ัง้	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

	 ศูนย์พณิชยการพระนคร	 มีที่ดิน	19	ไร่		1	งาน	77	ตารางวา

	 	 	 เลขที่	88	ถ.พิษณุโลก	แขวงสวนจิตรลดา	เขตดุสิต	กทม.	10300	

	 	 	 ที่ตั้ง	คณะบริหารธุรกิจ	และคณะศิลปศาสตร์

	 	 	 เลขที่	517	ถ.นครสวรรค์	แขวงสวนจิตรลดา	เขตดุสิต	กทม.	10300

	 	 	 ที่ตั้ง	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	 	

	 ศูนย์พระนครเหนือ	 มีที่ดิน	20	ไร่	99	ตารางวา		

	 	 	 เลขที่	1381	ถนนประชาราษฏร์	1	แขวงวงศ์สว่าง	เขตบางซื่อ	กทม.	10800

	 	 	 ที่ตั้ง	คณะวิศวกรรมศาสตร	์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต	์	สถาบันอัญมณี
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ตราประจำามหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

“บัวฉลองขวัญ”�(King�of�Siam)� “ต้นอินทนิล”�(Queen’s�flower)

สีประจำามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

         

ตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน	8	กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน	8	กลีบ	หมายถึง	 

ทางแห่งความส�าเร็จ	 มรรค	 8	 และความสดชื่น	 เบิกบาน	 ที่ก่อให้เกิดปัญญา 

แผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู	่ 

อนัเป็นสญัลกัษณ์และเคร่ืองหมายประจ�าองค์พระมหากษตัริย์ของรัชกาลที	่9	

บนตรารูปวงกลม	มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข	9	บรรจุอยู	่	หมายถึง	

รชักาลที	่9	ด้านล่างของตรารูปวงกลมท�าเป็นกรอบโค้งรองรับมชีือ่	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร”	คัน่ปิดหวัท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์			พมิพ์ประจ�ายาม

ทัง้สองข้าง	หมายถงึความเจริญรุ่งเรือง	แจ่มใส	เบกิบานมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล	หมายความว่า“มหาวทิยาลยัเทคโนโลยอีนัเป็นมงคลแห่งพระราชา”

C 70
M 100
Y 0
K 0
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ศาสตราจารย	์ดร.สุรพงษ์	โสธนะเสถียร
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศาสตราจารย์	ดร.เสาวนีย์	อัศวโรจน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์	วงษ์ศรีษะ
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม	พรเจริญ
ประธานสภาคณาจารย	์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นายกสภาฯ

อุปนายกสภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

ทำาเนียบกรรมการสภา�มทร.พระนคร�
(ปัจจุบัน)

6



1.	นายเขมทัตต์	พลเดช	 	

2.	ร.ต.ท.	ดร.คงกริษ	เล็กศรีนาค

3.	ดร.จ�ารัส	ปิติกุลสถิตย์

4.	ศ.ดร.จุมพต	สายสุนทร

5.	นางฉวีวรรณ	สุคันธรัต

6.	พลโท	ชัยณรงค์	กิจรุ่งโรจน์เจริญ

7.	ดร.ณัฐพล	ประดิษฐผลเลิศ

8.	นายธานินทร์	ศรีเบญจรัตน์

9.	ศ.ดร.วิรุณ	ตั้งเจริญ

10.	นายสุพัฒน	์นาครัตน์

11.	นางสุรางคณา	วายุภาพ

12.	ศ.ดร.เสาวนีย	์อัศวโรจน์

13.	ศ.ดร.อัมพร	ธ�ารงลักษณ์

1.	ดร.ปริญญา	มากลิ่น

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

2.	ดร.ปริญญ์	บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ

3.	นายกฤษณ์	เจ็ดวรรณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

4.	ดร.ณัฐวรพล	รัชสิริวัชรบุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

5.	ผศ.สุขุมาล	หวังวณิชพันธุ์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6.	ผศ.ดร.อ�านาจ	เอี่ยมส�าอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

1
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำาและข้าราชการ

ฝ่ายเลขานุการสภา

ดร.คมเขต	เพ็ชรรัตน์

ผศ.ศรัทธา	แข่งเพ็ญแข

นางสาวนปภัช	ถิรพัฒน์ธนโภคิน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพรทิพย์	ไตรพิทยากุล
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางจิตรลัดดา	จาดเกิด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปฎิภาณ	ถิ่นพระบาท

นายสัมภาษณ์	สุวรรณคีรี

ผศ.ดร.กษิดิ์เดช	สุทธิวานิช
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.วิชชพร	เทียบจัตุรัส

ดร.สุวรรณา		เข็มแดง



ทำาเนียบกรรมการสภา�มทร.พระนคร�
ดำารงตำาแหน่ง�1�ตุลาคม�2562�-�17�มิถุนายน�2563

ศาสตราจารย์	ดร.สุรพงษ์	โสธนะเสถียร
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

1.	นายจ�ารัส		ปิติกุลสถิตย์	 2.	นางฉวีวรรณ		สุคันธรัต		 3.	นายนิพนธ์		สุรพงษ์รักเจริญ

4.	นางสาวพวงเพชร			สารคุณ	 5.	นายวิชชา		จุ้ยชุม	 	 6.	ศ.ดร.วิรุณ		ตั้งเจริญ

  .  .

1 2 3 4 5 6
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1.	นายตฤณ		ดิษฐล�าภู	 	 2.	ดร.สุวรรณา		กล่อมจิตร์	 3.	ดร.วิชชพร		เทียบจัตุรัส

4.	ผศ.ดร.ศุภวุฒ	ิ	เนตรโพธิ์แก้ว	 5.	นายสัมภาษณ์		สุวรรณคิรี	 6.	ดร.คมเขต		เพ็ชรรัตน์

1.	ดร.พัทรียา		เห็นกลาง	 	 	 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

2.	นางสาวสมจิตต์		มหัธนันท์	 	 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

3.	นางสาวพรทิพย์		ไตรพิทยากุล	 	 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

4.	นางจิตรลัดดา		จาดเกิด	 	 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

5.	นายวัชรนนท์		กมลวิเชนทร์ชัย	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

1.	ผศ.เฟื่องฟ้า		เมฆเกรียงไกร	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	วิจัย	และบริการวิชาการ

2.	ผศ.สุใจ		พรเจิมกุล	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

3.	ดร.ปริญญ์		บุญกนิษฐ	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4.	ดร.ณัฐวรพล		รัชสิริวัชรกุล	 	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

5.	ผศ.ดร.รัตนพล		มงคลรัตนาสิทธิ์	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

6.	ผศ.สุขุมาล		หวังวณิชพันธุ์	 	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำาและข้าราชการ

ฝ่ายเลขานุการสภา

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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ทำาเนียบผู้บริหาร
ดำารงตำาแหน่ง�18�มิถุนายน�2563�-�30�กันยายน�2563

ผศ.สหรัตน์	วงษ์ศรีษะ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง	18	มิถุนายน	2563)

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง	25	มิถุนายน	2563)

� � � 

� 
� � 

1.	รศ.ดร.นัฐโชติ	รักไทยเจริญชีพ	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	และพัฒนาคณาจารย์

2.	ดร.ปริญญา	มากลิ่น	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

3.	ดร.ปริญญ์	บุญกนิษฐ	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ

4.	นายกฤษณ	์เจ็ดวรรณะ		 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

5.	ผศ.ดร.กษิดิ์เดช	สุทธิวานิช	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

6.	ดร.นนท์ณพร	กิติศรีปัญญา	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

รองอธิการบดี
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ผู้ช่วยอธิการบดี

1 2

3 4

5 6

7

9

8

1.	นายสัมภาษณ์	สุวรรณคีรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	พัฒนาวินัยและธรรมภิบาล

2.	ดร.คมพันธ์	ชมสมุทร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

3.	รศ.ประสงค	์ก้านแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์

4.	ผศ.พิเชฐ	จิรประเสริฐวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

5.	ผศ.กุลยศ	สุวันทโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ระดับ	ปวช.	และวิชาชีพพื้นฐาน

6.	ดร.สิงห์แก้ว	ป๊อกเทิ่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7.	ผศ.มาโนช	รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารกิจการสภามหาวิทยาลัยและองค์การ

8.	นายพีรณัฎฐ์	ยาทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน

9.	ผศ.ดร.วรินทร	์สุดคนึง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและภาคีความร่วมมือ

หมายเหตุ	:	

ล�าดับที่	1-7	เริ่มด�ารงต�าแหน่ง	1	กรกฎาคม	2563

ล�าดับที่	8	เริ่มด�ารงต�าแหน่ง	20	กรกฎาคม	2563

ล�าดับที่	9	เริ่มด�ารงต�าแหน่ง	11	สิงหาคม	2563

12



ทำาเนียบผู้บริหาร
ดำารงตำาแหน่ง�1�ตุลาคม�2562�-�17�มิถุนายน�2563

1.	ผศ.เฟื่องฟ้า		เมฆเกรียงไกร	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	วิจัย	และบริการวิชาการ

2.	ผศ.สุใจ		พรเจิมกุล	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

3.	ดร.พัทรียา		เห็นกลาง	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

4.	ผศ.ลักขณา		จาตกานนท์	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

5.	ดร.ปริญญ์		บุญกนิษฐ	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

6.	นายกฤษณ	์	เจ็ดวรรณะ	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

1.	นางสาวรุ่งฤดี		ตรงต่อศักดิ์	 	 2.	ผศ.ดร.ชญาภัทร์		กี่อาริโย

3.	ผศ.วรรณวิมล		นาคทัด		 	 4.	ผศ.เจทญา		กิจเกิดแสง

5.	ผศ.พิเชฐ		จิรประเสริฐวงศ์	 	 6.	ผศ.ดร.วรินทร	์	สุดคนึง

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

� � 	 
 � � 

รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 � � � � � 
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แผนปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2563

	 แผนปฏิบัติราชการประจ�าป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	

2563	 จัดท�าขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติราชการ	 ระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	

2563	 -	 2565)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

ที่สัมพันธ ์กับระบบงบประมาณ	 เพื่อการพัฒนาประเทศ	

จากการประชุมการมอบนโยบายการจัดท�างบประมาณราย

จ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก�าหนดให้

ทกุส่วนราชการจดัท�าแผนปฏบิติัราชการ	โดยจ�ากดักรอบเวลา	1	ปี	

ตามปีงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล	 และให้หน่วยงาน

กลาง	เช่น	ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู ้ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการ

ต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป	 และตาม

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563	ให้ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และหน่วยงานอืน่ของรฐั 

จัดเป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ	 รวมทั้งให้จัดท�ารายละเอียดวงเงิน	

และค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 แผนงาน/โครงการ	

เพือ่เสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2563	 เพือ่ให้การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเป็นไปอย่างคุม้ค่า	

มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล	และมหาวิทยาลยัให้ความส�าคญั

กับการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ	 ระยะ	 3	 ป	ี

(พ.ศ.	2563	-	2565)		มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	

ท้ัง	5	ด้าน	19	เป้าประสงค์	และการวัดผลส�าเรจ็เชิงยุทธศาสตร์

มรีายละเอยีด	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

 เป้าประสงค์ที่ 1.1  คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ	เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน	และ
	 	 	 	 เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

 เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

 เป้าประสงค์ที่ 1.3	 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย	มีมาตรฐานระดับชาติและสากล

 เป้าประสงค์ที่ 1.4	 บัณฑิตนักปฏิบัต	ิใฝ่รู้	สู้งาน	เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

 เป้าประสงค์ที่ 2.1	 เพิม่สมรรถนะอาจารย์	นกัวิจยั	เพือ่สร้างศกัยภาพงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ให้มคีณุภาพ	

 เป้าประสงค์ที่ 2.2	 พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยอย่างต่อเนื่อง	(ประสิทธิภาพ)

 เป้าประสงค์ที่ 2.3	 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ  

 เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท�างานร่วมกับองค์กรภายนอก  

 เป้าประสงค์ที่ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน)

 เป้าประสงค์ที่ 3.3 การบรกิารวชิาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 ระบบและกลไกการอนุรักษ์พัฒนาการท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรมและ										
	 	 	 	 สิ่งแวดล้อมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

 เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส�านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์ที่ 5.1	 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์	เพื่อให้บุคลากรท�างานอย่างมืออาชีพเปลี่ยนแปลง						
	 	 	 	 พร้อมรับความและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 เป้าประสงค์ที่ 5.2	 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น	Digital	University 

 เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 	 	 ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

 เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น�าด้าน	Digital	Economy	ตามการปรับยุทธศาสตร์
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม

 เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน	สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยูโรบอทเกมส์	

ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา	ครั้งที่	10	

  “นิวเคลียร์ฟิวชั่นนวัตกรรมจักรกลโรงไฟฟ้าเพื่อมนุษยชาติ” 
ประจ�าปี	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2562

ทีม	RES:KILL	THIS	LOVE	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	มีสมาชิกในทีมดังนี้

	 1.	นายอดุล	ทวินันท	์	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า			 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

	 2.	นายณิศพงษ์	กิติ		 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า			 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

	 3.	นายอนุรักษ์	แซ่ท้าว		 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

	 4.	นายธราธร	อุทศรี		 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์		 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีม	RES:	IT	GO	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	เข้ารอบ	16	ทีมสุดท้าย	

	 1.	นายพิษณุพงษ์	แผลงไพรี		 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ		

	 2.	นายกิตต์รวี	สวัสดิ์ฉัตรเดโช		 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ		

	 3.	นายฉัตรชัย	เทพธีระชัย		 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ		 	

	 4.	นายชนาศักดิ์	ชูนุช		 	 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		 	

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม	ได้แก่	ดร.ศรัณย์	ฉัตรธัญญกิจ,	อ.ไกรศักดิ์	โพธิ์ทองค�า	และ	อ.สุธี	โสมาเกตุ		

วามภูมิใจค ของมหาวิทยาลัย�
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นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

	 นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง	รับรางวัลชนะเลิศ	(เหรียญทอง)	จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	36	“ตะวันออกเกมส์”	จ.ชลบุร	ีเมื่อ	8	กุมภาพันธ์	2563	ณ	สนามกีฬากลาง	

มทร.ตะวันออก	จ.ชลบุรี	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา	แข่งเพ็ญแข	เป็นผู้ควบคุมทีม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020

	 นายจักรพงษ์	บัวศรี	นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่	3	สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย	

เจ้าของผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดราตรีเพื่อใช้ในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา	2020	เมื่อวันที่	

17	กุมภาพันธ์	2563	ณ	MCC	HALL	เดอะมอลล์นครราชสีมา	รอบตัดสิน	ได้รับ	

รางวัล ชุดราตรียอดเยี่ยม “BEST EVENING GROWN” 
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คหกรรมศาสตร์ รับ 4 รางวัล จากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ (TOP SCORE)  

   

	 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 รับ	 4	 รางวัลจาก

การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก	ระดับนานาชาติ	 (TOP	SCORE)	 ในงาน	Wandee	 International	Culinary	

Competition	2020	”	เมื่อ	7	กุมภาพันธ์	2563	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี	บางกะปิ	จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยี

ครัววันดี	ร่วมกับสมาคมเชฟ	TChef	แห่งประเทศออสเตรเลีย	 (Black	Hat	Chef	Association	Australia)	ได้รับ

รางวัล	ดังนี้

	 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์	รับ	3	รางวัล	การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม	้ได้แก่

	 	 -	รางวัลเหรียญทอง	โดย	นายสิวานันท์	ศรีทัน	นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่	2

	 	 -	รางวัลเหรียญทอง	โดย	นางสาวปัทมปานี	ศรีสุราช	นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่	4

	 	 -	รางวัลเหรียญเงิน	โดย	นายจิรายุทธ	จันย่อยศ	นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี	ปีที่	2	

	 	 		โดยมี	อ.ศักรินทร์	หงส์รัตนาวรกิจ	ผู้ฝึกซ้อม

	 สาขาอาหารและโภชนาการ	

	 	 -	รับเหรียญทองแดง	จากการแข่งขันรายการ	World	Street	Food	and	 

	 	 		Packaging	นายเที่ยงธรรม	เเซ่ฉิง	นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี	ปีที่	2	 

	 	 		โดยมี	ผ.ศ.เชาวลิต	อุปฐาก	และ	อ.เปรมระพ	ีอุยมาวีรหิรัญ	เป็นผู้ฝึกซ้อม

Wandee International Culinary Competition 2020
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การแขง่ขนัประต มิากรรมดอกไม ้ “โคมระยา้ดอกไม”้ 
	 นกัศกึษาสาขาวิชาการบริหารธุรกจิคหกรรมศาสตร ์	 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์	 มทร.พระนคร

รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2		จากการแขง่ขนัประตมิากรรมดอกไม 	้ภายใตแ้นวคดิ	“FLORAL	CHANDELIER”/	

“โคมระยา้ดอกไม”้	 ในงานในงาน	 Nai	 Lert	 Flower	 &	 Garden	 fair	 2020	 	 เมือ่วนัที่	 29	 มกราคม	 2563	 

ณ	ปารค์นายเลศิ	 โดยนกัศกึษาใชแ้นวคดิ	“Flower	of	memory”	 เป็นโคมระย้าดอกไม้ที่ได้รับแรงบันดาลใจ 

มาจากความทรงจ�างานดอกไมท้ี่เลา่เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง	 “อิเหนา”	 ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง 

วดัโสมนสัราชวรวหิาร	ทีม่อีายมุากกว่า	150	ปี	การน�าเสนอเรือ่งราวงานดอกไมน้ี	้จงึเป็นการสรา้งสรรค์	ภายใต้แนวคดิ 

ความทรงจ�าดังกล่าว	 ด้วยรูปแบบที่ร่วมสมัย	 ผสมผสานเทคนิคการจัดดอกไมแ้บบไทยและสากล	 การใชส้ี	 

Gradation	 of	 flower	 ท่ีสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดอกไม ้	 แมเ้วลาเปล่ียนแตค่วามงามยงัคงบันทึกไว ้ ใน

ความทรงจ�าของผูค้น		โดยม	ีดร.สชุรีา	ผอ่งใส	และอาจารยข์จร	อศิราสุชพี	อาจารยป์ระจ�าสาขาวชิาการบรหิารธรุกิจ	

คหกรรมศาตร	์ เป น็ผูค้วบคมุ	 โดยม	ี ดร.สชุรีา	 ผอ่งใส	 และอาจารยข์จร	 อศิราสชุพี	 อาจารยป์ระจ�าสาขาวชิาการ

บรหิารธรุกจิ	คหกรรมศาตร ์	เป็นผูค้วบคมุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

Flower of memory
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	 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดโครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	:	

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น	เมื่อ	16	มกราคม	2563	ณ	ห้อง	ประชุมกรมหลวง	ชั้น	6	คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	การประกวดแข่งขนัในครัง้นี	้มนีกัศกึษา	ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

แข่งขันทั้งสิ้น	20	ผลงาน	จากทั้งหมด	7	คณะ	ในการนี้	นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

	 นางสาวธุสาวดี	จันทสี		นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

คหกรรมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 มทร.พระนคร	

คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส	 ประเภททีมคู่หญิง	

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	47	

“THE	SUN	GAMES	2020”	ระหว่างวันที่	 10-19	มกราคม	2563	

ณ	สนามแข่ง	มหาวิทยาลัยรังสิต	จังหวัดปทุมธานี

	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ขอแสดงความยินดีกับ	

นางสาวศุภธนิศร์	 ปิยะกุลวรวัฒน์	 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

ผ้าและเครื่องแตง่กาย	คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	เข้ารบัโล่รางวัล	

“เด็กและเยาวชนดีเด่น”	เนือ่งในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2563	

ซ่ึงเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี	 มารยาทเรียบร้อย	 มีจิตอาสา	

เป็นนักศึกษากิจกรรมช่วยเหลืองานคณะและมหาวิทยาลัย

	 ทั้งนี้ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี	 และรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อ	 8	มกราคม	2563	ณ	ตึกสันติไมตรี	

ท�าเนียบรัฐบาล

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล จากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำาปี 2563

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่

	 นายก้องเกียรติ	จูฑะสุวรรณศิร	ิและ

	 นายกันตพงศ์	พัฒนาจรัสวาณิชย์		 	

	 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลชมเชย	ได้แก่	

	 นางสาวจารุวรรณ	ปันแก้ว	และ

	 นางสาวอรอนงค์	วรรณวงษ์	

	 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า

และเครื่องแต่งกาย
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	 ขอแสดงความยินดีกับ	 น.ส.สิมิลัน	 เหมทานนท	์

นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง 

ชั้นปีที่	 4	 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 มทร.พระนคร	 

ในโอกาสคว้าต�าแหน่งมิสแกรนด์สุราษฎร์ธาน	ี2020

ทีม “โปโลเย”ที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย

มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี 2020

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งกำาลังใจเชียร์ 

ประกวดนางสาวไทย ประจำาปี 2563 (Miss Thailand 2020)

	 นางสาวศุภมน	ชฎาด�า	ศิษย์เก่า	สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ที่ผ่านเข้ารอบ	30	คน	

สุดท้ายจากเวทีประกวด	นางสาวไทย	ประจ�าปี	2563	

(Miss	Thailand	2020)

	 ขอแสดงความยินดีกับทีม	“โปโลเย”	ได้แก่	

	 	 นายกันตภณ	หนูห่อ		 	 น.ส.วิปรัชญาพร	พืบขุนทด

	 	 น.ส.นฤมล	จันทร์สุริยา		 	 น.ส.น�า้ฝน	สิทธิชัย	

	 	 นายวิษณุกรณ์	แสงพรหม	และ	 นายกิตติภูมิ	โพธิ์ทอง	

	 นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน	

ที่ผ่านเข้ารอบ	25	ทีมสุดท้าย	ผลงานการประกวดผลิตสื่อวิดีโอ	 โครงการ	Healthy	Digital	 Family	 (ครั้งที่2)	

หัวข้อ	"Reset	Mindset	"	"เข้าใจ	ใช้เป็น	เห็นรอบ”	ที่จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ	์จากผู้เข้าแข่งขันกว่า	239	

ทีม	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญ์พัทร์	กุสิยารังสิทธิ์	เป็นที่ปรึกษา

	 รับชมผลงาน	ได้ที่	https://youtu.be/SQiOZbjdjYw
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นายจักรภัทร	ห้องแสง	นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เข้ารับรางวัล

ชนะเลศิ	ทนุการศกึษา	15,000	บาท	โล่รางวลั	พร้อมใบประกาศ

เกียรติคุณ	 เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	 2562	 การแข่งขันโครงการ	

Young	Creative	Environment	Artist	(Season	4)	สร้างสรรค์	

Infographic	ระดับอุดมศึกษา	ในหัวข้อ	How	to	Break	Free	

from	 Plastic	 จัดโดยสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	 ร่วมกับองค์กร

ธุรกิจเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (TBCSD)	 เพื่อสร้างจิตส�านึก

ด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

ให้แก่เด็กและเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน

Young Creative Environment Artist 
(Season 4) 

เหรียญรางวัล จากการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 

	 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย	 สามารถคว้าเหรียญรางวัล	 

จากการแข่งขัน	กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที	่47	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ในระหว่างวันที่	10	–	19	ม.ค.2563

	 1.	นางสาววิลาสินี	เพ็งอิ่ม	นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	

	 		ได้รับเหรียญเงิน	จากกีฬาเปตอง	ประเภทหญิงคู่

	 2.	นายวรฐ	อิ่มอุดมวงศ์	นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	

	 		ได้รับเหรียญทองแดง	จากกีฬาลอนโบวล์ส	ประเภทชายคู่
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คณะบริหารธุรกิจ
	 ดร.รัตนวลี	 ไม้สัก	 คณบดี	 และคณะผู ้บริหาร	

แสดงความยินดี	 และมอบใบประกาศให้แก่อาจารย์

เกียรติศักดิ์	 ลาภพาณิชยกุล	 อาจาย์ประจ�าสาขาวิชา

ระบบสารสนเทศ	ที่ได้น�าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ในงาน	 International	 Conference	 on	 Informatics	

and	 Biomedical	 Sciences	 (ICIIBMS	 2019)	 จ�านวน	

1	บทความ	เรือ่ง	“The	study	of	readiness	in	graduates	

production	of	Faculty	of	Business	Administration,	

Rajamangala	University	of	Technology	Phra	Nakhon	

to	support	the	entering	into	Thailand	4.0	(scopus	

Q3)”	ณ	คณะบริหารธุรกจิ	มหาวยิาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2563

โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8

	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	น�าโดย	ดร.รัตนาวล	ี ไม้สัก	คณบดี	พร้อมด้วย

ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 เข้าร่วมพิธีเปิด	 โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	

ด้านบริหารธุรกิจ	9	มทร.	ครั้งที่	 8	ภายใต้หัวข้องาน	“Business	 Innovation”	 เมื่อวันที่	 20	มกราคม	2563	และ

ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงาน	 กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ	 ระหว่างวันที	่

20	–	22	มกราคม	2563	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	โดยมีผลการแข่งขันทั้งหมด	ดังนี้

	 กิจกรรมที่	1	การประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม

	 	 1)	นายภาคิน	ล้อธรรมจักร	สาขาวิชาการเงิน	รับรางวัลชนะเลิศ	ทีมมหาชัย	3

	 	 2)	นางสาวพัชราภรณ์	มิคร้าม	สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	(หลักสูตรนานาชาติ)	

	 	 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ทีมวัดมังกร	2

	 	 3)	นางสาวณัฐมนต์	ช่างหลอม	สาขาวิชาการจัดการ	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ทีมวัดมังกร	3

	 กิจกรรมที่	2	การตอบค�าถามด้านธุรกิจและการประกวดสื่อ	“ICONSIAM	นวัตกรรมกับการค้าปลีก	4.0”

	 	 นายชาตรี	วงศ์ศรีทราย	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

	 กิจกรรมที่	5	การประกวดผลงานสหกิจศึกษา

	 	 นายนิรวิทย์	เทพสวัสดิ์	และ	นายอาทิตย์	กุมภิโร	สาขาวิชาระบบสารสนเทศ	

	 	 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ด้านวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยี

	 กิจกรรมที่	6	การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ	(ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

	 	 Miss	Lydia	Reinlander.	รับรางวัลชนะเลิศ

	 	 Miss	Chimmi	Dema.	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
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		 กิจกรรมที	่7	ประกวดแนวทางปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา	(The	Best	Practice)

	 	 นายสุวิจักขณ์	วรพรรุจี	นางสาวณัฐริกา	ชลสินธุ์	และนางสาววรัญธร	ทิพย์อักษร	รับรางวัลชมเชย

	 กิจกรรมที	่8	การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

	 (The	Best	Practice)

	 	 อาจารย์วิรัลพัชร	อสัมภินพงศ์	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

	 	 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ

	 กิจกรรมที	่9	E-sports	การแข่งขัน	ROV	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2

	 	 	วีรภัทร	บอขุนทด		 ศาสตรา	สุทธะลักษณ์

	 	 	พรหมพิมาณ	สมัครกิจ		 พิมาณพรหม	สมัครกิจ	

	 	 	พีรภพ	วงศ์ภูมิประเสริฐ		และวทัญู	จิรทวีวุฒิ

	 กิจกรรมที	่10	การประกวด	RMUT	SMART	GEN	2020

	 	 นายภัทรานิษฐ์	สีอ่อน	(หมูบิ๊ก)	สาขาวิชาการตลาด	

	 	 รับรางวัลชนะเลิศ	RMUT	SMART	Gen.	Ladyboy	2020
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รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต 

รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย ์ ดร.แถบ นิละนิธิ 

	 คณะวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ขอแสดงความยินดีกับ	

	 -	นางสาวนิลวรรณ	มาแจ้ง	บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 - นางสาวแพรวพรรณ	กองกะแชง	นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	

  เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตร	 ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม	 ทุนการศึกษา	

บุคคล	และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์		ครั้งที่	53	จากมูลนิธิศาสตราจารย	์	ดร.แถบ	นิละนิธิ	ณ	ห้อง	301	อาคาร

มหามกุฎ	คณะวิทยา	ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย			

"ประเภทที่ 2 รางวัลผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต"

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง คว้ารางวัล คนบันดาลไฟ AWARDS ครั้งที่ 1

	 ผศ.ดร.สุรเชษฐ	 	 เ ดชฟุ้ง	 อาจารย์คณะวิ ศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

คว้ารางวัล	คนบันดาลไฟ	AWARDS	ครั้งที่	1	สาขาประเภทนวัตกรรม	รางวัลเพื่อบุคคลและกลุ่มคน	ที่คิดค้นและ

ประดิษฐ์หรือสร้า ง แนวคิด	 เพือ่น�าพลงั งานสะอาด	 โดย เฉพาะโซลาร์เซลล์มาใช้กบัชนุชน	อาชพี	และการแก้ไขปัญหา

ต่าง	ๆ 	อย่างเหน็ผลจรงิและยั่งยืน	ภายใต้ผลงานนวัตกรรมแผ่นโซลาร์เซลล์กึ่งใส	ท�างานร่วมกับการเกษตร	สนับสนุน

โดยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2563	ณ	สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะศิลปศาสตร์

ผลการแข่งขัน  ทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 5 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว

	 1.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1ทักษะมัคคุเทศก์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 	 		นายสักชัย	ทองอ่อน		 	 	 นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว

	 2.	รางวัลชนะเลิศ	การตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว	(ประเภททีม)(ทีมพระนครทราเวล	1)

	 	 		นายทวีชัย	โศกค้อ		 	 	 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

	 	 		นางสาวจารุวรรณ	สุทธินาคสมบัติ		 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

	 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว	(ประเภททีม)	(ทีมพระนครทราเวล	2)

	 	 		นายภูธาร	ไชยสมจิตร		 	 	 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

	 	 		นางสาวประภัสสร	สมองดี		 	 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

	 4.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2การน�าเสนอรายการน�าเที่ยว

	 	 		นางสาวกาญจนา	เกี้ยวพิมาย	 	 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

	 	 		นางสาวพิชญา	ช้างน้อย		 	 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

	 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร	์มทร.พระนคร	สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

	 นายฟาฮิม	มูซอ	นักศึกษาชั้น	ปีที	่1			 นายวีรชัย	แซ่เล่า	นักศึกษาชั้น	ปีที่	1

	 นางสาวปิยวดี	นาคคง	นักศึกษาชั้น	ปีที	่1	 นายอธิพัฒ	อรรคะ	นักศึกษา	ชั้นปี	3

	 นายโกมล	ทองนวล	นักศึกษาชั้น	ปีที	่3	 นายพีรพล	ธิเหมียน	นักศึกษา	ปวช.	อิเล็กทรอนิกส์	ปี	2

	 ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ	 1	 จาการเข้าประกวดโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู	 โรบอทเกมส์	

ระดับอุดมศึกษาแล ะอาชีวศึกษา	 ครั้งท่ี	 10	 	 “นิวเคลียร์ฟิวชั่นนวัตกรรมจักรกลโรงไฟฟ้าเพื่อมนุษยชาติ”	 ประจ�าป	ี

2562	โดยการแข่งขนัในครัง้นีจ้ะเป็นการพฒันาทกัษะนกัศกึษาในการประดิษฐ์หุน่ยนต์หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถท�างาน

ทดแทนมนุษย์ได้อย่ างเหมาะสมและเป็นการพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติ 

ต่อไป	ณ	วันที่	13	พฤศจิกายน	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ผลการแข่งขัน  ทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 5 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 การแข่งขันทักษะด้านโรงแรม

	 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การแข่งขันทักษะการปูเตียงประกอบลีลา	(ประเภททีม)

	 		 		นายทัตเทพ	จันทร์งาม		 	 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

	 	 		นางสาวจิตติภัทรา	ทองดี		 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

	 2.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

	 	 		นายธนรัตน์	วิมูลชาติ		 	 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

	 	 		นางสาวอรวรรณ	วิชิตวรกุ		 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม	

 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย

	 1.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การอ่านออกเสียง

	 	 		นางสาวปัทมวรรณ	จันทฤทธิ์		 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

	 2.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การเขียนเรียงความ

	 	 		นางสาวพลอยรุ้ง	อวนศรี		 นักศึกษาภาษาไทยประยุกต์

 การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ

	 1.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

	 	 		นายธนพัฒน์	เจียรนัย		 	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ

	 2.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การโต้วาทีภาษาอังกฤษ	(ประเภททีม)

	 	 		นางสาวสุทัสสา	บึงแก้ว			 นักศีกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ

	 	 		นายกฤษณ์ณัฐวัฒน์	เพิ่มชอบ		 นักศีกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ

	 	 		นายภคญ์วัฒน์	ส่งศร	ี	 	 นักศีกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ

	 3.	รางวัลชมเชย	การร้องเพลงภาษาอังกฤษ

	 	 		นายพีระพล	ทนทาน		 	 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

 การแข่งขันจัดนิทรรศการ	ในหัวข้อ"สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา"

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 การแข่งขันจัดนิทรรศการ	 ในหัวข้อ	 "สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์ 

พระราชา	 โดยได้น�าเสนอสวนสมุนไพรเรือนหมอพรสู่พัฒนาต่อยอด	 บูรณาการกับ	 4	 สาขาวิชาชีพโดยใช้

กลไกของศาสตร์พระราชา	ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยนักศึกษาที่น�าเสนอผลงานได้แก่

	 	 นายเกียรติชัย	ขาวดี	 นางสาว	นภัสสร	บัวกาญจน์

	 	 นายสหรัฐ	พจน์ฉิมพาลี	 นายพฤทธพล	อินทะฐา

	 	 นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

27



การแข่งข ันทักษะด้านการท่องเท ี ่ยว

การแข่งข ันทักษะด้านการโรงแรม

การแข่งข ันทักษะภาษาไทย

การแข่งข ันจัดนิทรรศการ

การแข่งข ันทักษะภาษาอังกฤษ
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

	 นายสรเลข	 เกียงตระกูล	บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม	 ได้รับรางวัลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

แห่งปี	2563	(สาขาสถาปัตยกรรมหลัก)	THESIS	OF	THE	YEAR	AWARD	2020	รางวัลชมเชย	จากสมาคมสถาปนิก

สยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ร่วมกบัสภาคณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	แห่งประเทศไทย	ในชือ่หวัข้อวทิยานพินธ์	

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูพื้นที่สูญเปล่า

	 นายวีระพล	 ธรรมสิมมา	 นักศึกษาสาขา

สถาปัตยกรรม	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ	 ได้รับ	 รางวัล	 Bronze	 Award	 ประเภท	

Architecture	Category	จากการประกวด	Asia	Young	

Designer	Awards	2019	by	Nippon	Paint	เมื่อวันที่	

29	พฤศจิกายน	2562	

	 โดยมีธีมคือ	 "FORWARD:	 A	 SUSTAINABLE	 

FUTURE"	 มุ่งเน้นการเฟ้นหางานออกแบบที่ตอบโจทย ์

เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู ้คนบนความยั่ งยืน	

การหลอมรวมเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่กับความ

เชื่อท่ีตกทอดมาช้านาน	 รวมถึงการหาความสมดุล	

ระหว่างความสัมพันธ์อันยุ ่งเหยิงของโลกที่หมุนเร็ว	

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อม	

คนกับเทคโนโลยี	หรือแม้แต่คนกับคนด้วยกันเอง

โดยนายวีระพล	ได้น�าเสนอผลงานการออกแบบในชื่อ	

"Suk San khonmuang"

THESIS OF THE YEAR AWARD 2020 รางวัลชมเชย จากสมาคมสถาปนิกสยาม

คว้ารางวัลจากการประกวด Asia Young Designer Awards 2019 by Nippon Pain
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-	บริษัท	เอ็ดดูโก	แพลนเน็ท	จ�ากัด

-	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข

-	ธนาคารออมสิน

-	บริษัท	พรีเมียม	พีแอลเอ็ม	(ประเทศไทย)

-	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ทั้ง	8	แห่ง

-	ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

-	บริษัท	สวนลุมไนท์	บาซาร์

-	บริษัท	ไบโอ	เมดิคอล	ไลฟ์	จ�ากัด

-	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด

-	ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม	บริษัท	เบสท์	แคร	์อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย	)	จ�ากัด

-	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	

-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

-	ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ	มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี		

-	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	

-	คณะคหกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และศิลปกรรมศาสตร	์

		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-	โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์	

-	วิทยาลัยพณิชยการบางนา

-	บริษัท	อินเด็กซ์	ลิฟวิ่งมอลล์	จ�ากัด	(มหาชน)

 

มหาวิทยาลัยฯ	มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	เพื่อสร้างเครือข่าย	และเสริมสร้างการพัฒนา

หลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	พัฒนานักศึกษาให้มีความรู	้ทักษะ	ประสบการณ์ทางวิชาชีพ	

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรชั้นน�า	อาทิ

การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

มีระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็ง 

จัดตั้งสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ

ในปีการศึกษา	2563	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร	จัดการเรยีนการสอน	ทัง้หมด	66 หลักสูตร 

จ�าแนกเป็น

-	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	7	หลักสูตร	 

-	ระดับปริญญาตรี	48	หลักสูตร	 

-	ระดับ	ป.บัณฑิต	1	หลักสูตร	 

-	ระดับปริญญาโท	6	หลักสูตร	 

-	ระดับปริญญาเอก	4	หลักสูตร

และได้เปิดหลักสูตรใหม่	เพื่อรองรับความต้องการในปัจจุบัน	ได้แก่

▸คณะคหกรรมศาสตร์	หลักสูตรปริญญาเอก	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

▸คณะวิศวกรรมศาสตร์	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)

	 -	สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกล

	 -	สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

	 รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเคร่ืองประดับอัญมณี	กับ	นายสมชาย	พรจินดารักษ์	ประธาน 

สมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย	โดยมี	ศ.ดร.สุรพงษ์	โสธนะเสถียร	นายกสภามหาวิทยาลัยฯ	 

เป็นประธานการลงนาม	เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ยกระดับบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างสถานศึกษา

และผู้ประกอบการ	โดยจะมีการท�างานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร	พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ	

มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ	 รวมถึงเป็นท่ียอมรับของผู้ประกอบการ

ในสมาพันธ์อัญมณีฯ	14	สมาคม	อาทิ	สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ	สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 สมาคมธุรกิจทองค�า	 สมาคมอัญมณีเครื่องประดับโอทอปไทย	 สมาคมการค้าผู้ค้าพลอยไทย	

สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย	 เป็นต้น	 และเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย

และการออกแบบ	ราชมงคลพระนคร	ให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับ

2

66 
หลักสูตร

หลักสูตร

NEW

1 
หลักสูตร

ป.เอก

2 
หลักสูตร

ปวช.
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รองรับความต้องการของนักศึกษา...เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร

ได้ให้บริการด้านต่างๆ	แก่นักศึกษาและบุคลากร	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน	รองรับ

ความต้องการของผู้เรียน	และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องคอมพิวเตอร์ 

บริการห้องประชุมย่อยส�าหรับนักศึกษา	
ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษา	 อาจารย์	 และบุคลากร	 สามารถใช้	 Wifi	
ของมหาวิทยาลัยได้

นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้งาน	
Google	for	Education	ของมหาวิทยาลัยได้ที	่
http://google.rmutp.ac.th/

บริการห้องสมุด	บริการยืมคืนหนังสือข้ามศูนย	์
บริการสั่งจองหนังสือล่วงหน้า	e-Book	ระบบแนะน�าหนังสือ	

ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุด	ระบบคลังปัญญา

โมบายแอพพลิเคชั่น	ส�าหรับนักศึกษา-อาจารย์		Download	
ในโทรศัพท	์Android	และ	iOS	เพื่อเช็คเกรด	ดูตารางเรียน/สอน/สอบ 
ดูคะแนนกิจกรรม	บัตรนักศึกษา	ค�านวณผลการเรียนล่วงหน้า	ฯลฯ

ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์	โดยผู้สอนน�าเนื้อหา
และสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชา	ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อสื่อสารได้

ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้

บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้	
ส�าหรับนักศึกษา	อาจารย์	โดยสามารถใช้งานได้ที่
ศูนย์เทเวศร์	ศูนย์พณิชยการพระนคร	
ศูนย์พระนครเหนือ	และศูนย์โชติเวช

ห้องสมุด 

ห้อง Discussion

RMUTP Study Life

Internet/Wifi

E-Learning RMUTP

Google and Office 365
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ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...มุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีสู่งสังคมไทย

	 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษา	 เป็นคนดี	 มีคุณธรรม	

ควบคู่ไปกับการเรียนรู	้เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็น	“บัณฑิตนักปฏิบัติ	ใฝ่รู	้สู้งาน	เชี่ยวชาญเทคโนโลย	ีมีคุณธรรม” 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านสื่อที่หลากหลาย	 

ได้ลงมือปฎิบัติ	น�าเสนอ	ฝึกอบรม	ผ่านโครงการ	หรือกิจกรรมต่างๆ	เช่น

	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	น�าเสนอ

ผลงานภายใต้โครงการ	“ประจวบฯ	เหมาะ”	ซึง่เป็นโครงการบูรณาการความรูด้้านการออกแบบ	สูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	

และการท่องเทีย่วเชงินวัตวถีิ	 โดยเป็นความร่วมมอืกนัระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	และบริษทั	

ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	มวีตัถุประสงค์เพือ่	พฒันาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วในชมุชนอ�าเภอบางสะพาน	จังหวดั

ประจวบครีขัีนธ์	 ประกอบด้วย	 ชมุชนท่องเทีย่วบ้านฝ่ายท่า	 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์คลองปากปิด	 กลุม่วสิาหกิจชมุชน

บ้านม้าร้อง	และวสิาหกจิชุมชนบ้านทางสาย	โดยม	ีรศ.ดร.นัฐโชติ	รกัไทยเจรญิชีพ	รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ	และพัฒนา

คณาจารย์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	เป็นประธานการประชมุ	เมือ่วนัที	่28	สงิหาคม	2563	ณ	ห้องประชมุ

รพพัีฒน์	ส�านกังานอธกิารบด	ีศนูย์เทเวศร์

นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมฯ นำาเสนอผลงานภายใต้โครงการ “ประจวบฯ เหมาะ”

“บ ัณฑิตนักปฏิบ ัต ิ”
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	 คณะศลิปศาสตร์	จดังานเปิดโปรแกรมท่องเทีย่ว	พระนครทราเวล’	63	ซึง่เป็นหนึง่ในรายวิชาการจดัการน�าเท่ียว	

ของนกัศกึษาชัน้ปีที	่4	สาขาวิชาการท่องเทีย่ว	เพือ่เตรียมความพร้อมสู่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว	ผ่านการฝึกปฏบิตัจิรงิจาก

การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว	จ�านวน	8	เส้นทาง	อาทิ	เส้นทางสโุขทยั	บ้านนาต้นจัน่	เส้นทางน่าน	ปัว	แพร่	เส้นเพชรบรูณ์	

เขาค้อ	ภูทบัเบกิ	เป็นต้น	โดยเป็นการช่วยส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว	ประเทศไทย	ในช่วงภาวะวกิฤตโควิด-19	

ทัง้น้ี	ได้รบัเกยีรติจาก	ผศ.ดร.อ�านาจ	เอีย่มส�าอางค์	คณบดคีณะศลิปศาสตร์	เป็นประธานในพธิเีปิด	ทัง้นีผู้ส้นใจสามารถ

ตดิตามหรอืจองโปรแกรมการท่องเท่ียวได้ท่ี	02-665-3555	เมือ่วันที	่4	สงิหาคม	2563	ณ	ห้องสตดูโิอ	ศนูย์พณชิยการ

พระนคร

	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 จัดทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ	 1	 ให้กับนักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นการทดสอบ

ทักษะความรู ้ความสามารถด้านการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน	 ระหว่างวันที่	 9-11	 มีนาคม	 2563	

โดยได้รบัเกยีรตจิากผศ.อมราภรณ์	วงษ์ฟัก	และนางทพิาวรรณ์	เฟ่ืองเรอืง	อนกุรรมทดสอบฝีมอืแรงงานและผู้ทรงคุณวฒิุ

ด้านอาหาร	ภาค13	 กระทรวงแรงงาน	 ร่วมกบั	 คณาจารย์ประจ�าสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ	 เป็นคณะกรรมการ

สอบภาคปฏบิติั	เมือ่วนัท่ี	9	มนีาคม	2563	ณ	คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

คณะศลิปศาสตร์ จัดงานเปิดโปรแกรมท่องเทีย่ว พระนครทราเวล’ 63

จดัทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ สาขาผูป้ระกอบอาหารไทยระดับ 1

35



	 รศ.สภุทัรา	โกไศยกานนท์	รกัษาราชการแทนอธกิารบดี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	เป็นประธาน

เปิดโครงการเตรยีมความพร้อมของบณัฑติ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	เพ่ือการท�างานกบัสถานประกอบ

การ	ประจ�าปีการศึกษา	2562	“RMUTP	JOB	FAIR	2020”	เพือ่ให้นกัศกึษามทีกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเข้าสูโ่ลกอาชพี	และ

ได้เรียนรูก้ระบวนการรบัสมคัรงาน	การเข้าสัมภาษณ์งาน	รวมถงึศกึษาแนวทางการประกอบอาชพีอสิระ	หรือเป็นผูป้ระกอบ

การในอนาคต	ทัง้นีภ้ายในงานมบูีธจากสถานประกอบการชัน้น�ากว่า	 60	บริษทั	 ร่วมเปิดรบัสมคัรพร้อมสมัภาษณ์งาน

กว่า	1,000	ต�าแหน่ง	รวมถงึการบริการให้ความรูใ้นเรือ่งโลกแห่งอาชพี	การศกึษาต่อท้ังในและต่างประเทศ	การทดสอบ

ความถนดัทางวชิาชพี	 นทิรรศการต�าแหน่งงานว่าง	 สมคัรงานออนไลน์กบักรมการจดัหางาน	บรกิารให้ค�าปรึกษาและ

ฝึกปฏิบตัอิาชพีอสิระ	บริการให้ค�าปรกึษาด้านการประกอบธรุกจิ	SMEs	เป็นต้น	เมือ่วนัที	่23	มกราคม	2563

ราชมงคลพระนคร จัดงานนัดพบสถานประกอบการ เตรยีมพร้อมบัณฑิตมีงานทำา 

(RMUTP JOB FAIR 2020)

	 นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยมัีลตมิเีดยี	คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	

จดันทิรรศการน�าเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลตมิเีดยี	ระหว่างวนัที	่9	–	11	มนีาคม	2563	ณ	ลานอเีดน	

ช้ัน	3	ศนูย์การค้าเซ็นทรลัเวร์ิล	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	รศ.สภุทัรา	โกไศยกานนท์	รกัษาราชการแทนอธกิารบด	ีเป็นประธาน

ในพธิเีปิด	 เพือ่เผยแพร่ศกัยภาพของนักศกึษาชัน้ปีที	่ 4	 ผ่านนิทรรศการแสดงผลงาน	 อกีท้ังยงัเป็นการพัฒนาขีดความ

สามารถและการท�างานเป็นทีม	นอกจากนี	้ภายในงานยงัมกีารบรรยายโดย	คณุเวชยนัต์	สวุรรณลพ	ผูท้�า	CG	จากซรีีย์่

เรือ่งรกัฉดุใจนายฉกุเฉนิ

นทิรรศการนำาเสนอผลงานโครงงานพเิศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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	 ผศ.ดร.อ�านาจ	 เอี่ยมส�าอางค์	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 (วังนางเลิ้ง)	 มอบหมายให้	 ผศ.ยุทธภูมิ	 สุวรรณเวช	 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	 เป็นประธานกล่าวเปิดกจิกรรมทางวชิาการของสาขาวชิาการโรงแรม	 โดยเป็นการจดัสมัมนา

เรือ่ง	“การตลาดบนโลกโซเชยีลเป็นเรือ่งง่ายถ้ารูวิ้ธดีจิทิลั มาร์เก๊ตติง้”	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	คุณธนภทัร	ศริกุิลวฒันา	ต�าแหน่ง	

ผูจ้ดัการฝ่ายองค์กรสมัพันธ์	บรษัิทสยามพวิรรธน์	เป็นวทิยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในการสมัมนา	ในหวัข้อดงันี้

-	Digital	Marketing	คอือะไร

-	Online	Marketing	และ	Offline	Marketing

-	กลยทุธ์แนวทางในการท�า	Digital	Marketing

	 ส�าหรับการจัดสัมมนาในคร้ังนี้	 ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานในยุค

เทคโนโลยีในปัจจุบัน	 ซึ่งโซเชียลมีเดียมีความส�าคัญในชีวิตประจ�าวันด้วยปัจจัยที่หลากหลาย	 การท�าการตลาด

โดยใช้ช ่องทางออนไลน์หรือใช ้ดิจิทัลให ้เป ็นประโยชน์	 จึงท�าให ้เข ้าถึงกลุ่มเป ้าหมายได้โดยง ่าย	 โดยจัดข้ึน

เมือ่	9	กนัยายน	2563	ณ	ห้อง	LA10	คณะศลิปศาสตร์	(วังนางเลิง้)	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

สมัมนาเรือ่ง การตลาดบนโลกโซเชียลเป็นเรือ่งง่ายถ้ารูว้ธิ ีดิจทิลั มาร์เก๊ตต้ิง

“ใฝ่รู ้ สู ้งาน เชี ่ยวชาญเทคโนโลยี”

สาขาเทคนคิคอมจัดกิจกรรมซ่อมประกอบคอมฯ

 สาขาวิชาเทคนคิคอมพิวเตอร์	 ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพี	 (ปวช.)	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	จดักิจกรรมเสรมิทักษะทางวชิาชพีให้กบันกัเรยีนในการซ่อมประกอบคอมพวิเตอร์	เพือ่เสรมิสร้างความช�านาญ

ในการประกอบและบ�ารงุรกัษาคอมพวิเตอร์	โดยมีนกัศกึษาสาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	ชัน้ปีที	่3	และ	4	เป็นวทิยากรในการ

ให้ความรูใ้นครัง้นี	้ณ	ห้อง	ปวช.เทคนคิคอมพวิเตอร์	อาคารกจิการนกัศึกษา	เมือ่วันที	่4	สงิหาคม	2563
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สมัมนา “อทิธพิลของไอทีท่ีไม่ควรมองข้าม”

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ	คณะบรหิารธรุกิจ	จัดโครงการสัมมนา

วิชาการในหัวข้อ	 “อิทธิพลของไอทีที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยากรโดย	

คุณฉัตรปวีณ์	 ตรีชัชวาลวงศ์	 ผู้ประกาศข่าว	 พิธีกร	 และผู้ผลิตรายการ

ไอทีทางโทรทัศน์และออนไลน์	 ซึ่งการจัดสัมมนาในคร้ังมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของเทคโนโลยีใน

ยคุปัจจุบนั	เมือ่วนัที	่5	กมุภาพนัธ์	2563	ณ	ห้องประชมุอาภากรเกยีรตวิงศ์	 

อาคาร	90	ปี	คณะบริหารธุรกิจ	ศูนย์พณิชยการพระนคร

	 โครงการอบรม	“การสร้างบณัฑติพนัธุใ์หม่และก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะ

เพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลติ	วศิวกรรมระบบดจิทัิลและการซ่อมบ�ารงุหุน่ยนต์”	

ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	กบั	

บริษทั	อาซาฮี-ไทย	อลัลอย	จ�ากัด	รุน่ที	่1	ระหว่างวนัที	่13-17	กรกฎาคม	2563	

โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.อรรณพ	ปิยะสนิธ์ชาต	ิจาก	ataco	academy	และ 

คณุประนอม	แย้มเดช	และทมีงานบรษิทั	 เอน็.พ.ีโรโบตกิส์	 แอนด์	 โซลชูัน่	

จ�ากัด	ร่วมเป็นวทิยากรให้ความรูเ้กีย่วกบั	การเขยีนโปรแกรม	การฝึกควบคมุ	

การสัง่การ	และซ่อมบ�ารงุแขนกลอตุสาหกรรม	ทัง้น้ีมผีูใ้ห้ความสนใจเข้าร่วม

อบรมทัง้จากภาคการศกึษาและภาคอตุสาหกรรมจ�านวนมาก

โครงการอบรมการสร้างบณัฑิตพนัธุใ์หม่และกำาลงัคนทีมี่สมรรถนะเพือ่ตอบโจทย์ภาคการผลติฯ

	 สาขาวชิาการโรงแรม	คณะศลิปศาสตร์	 (วงันางเลิง้)	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 จัดโครงการ

พฒันาทกัษะความรูด้้านงานโรงแรม	เส้นทางที	่1	กรงุเทพฯ	

ณ	The	Athenee	Hotel,	A	Luxury	Collection	Hotel,	

Bangkok	 ในวันที่	 21	 สิงหาคม	 2563	 โดยมีนักศึกษา

ชั้นปี	 2	 จ�านวน	 57	 คน	 ควบคุมการด�าเนินโครงการ

โดย	 ดร.ภูมิพัฒน์	 ทองค�า	 หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม	

พร้อมด้วยอาจารย์ประจ�าสาขาวชิาการโรงแรม

	 The	Athenee	Hotel,	A	Luxury	Collection	Hotel,	

Bangkok	 เป็นอีกหนึ่งในโรงแรมหรูระดับห้าดาวใจกลาง

กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งอยู่บนพื้นที่ของวังคันธวาส	 วังแห่งนี้ 

เคยเป ็นต�าหนักที่ประทับส ่วนพระองค ์ของสมเด็จ 

พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์	 กรมหลวงเพชรบุรี

ราชสิรินธร	 ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	 พระมหากษตัรย์ิไทยรชักาลท่ี	 5	

(ปี	ค.ศ.1853	–	1910)	อกีทัง้ยงัได้รับรางวลัชนะเลศิโรงแรม

ระดับห้าดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ประจ�าปี	 ค.ศ.	

2015	 –	 ค.ศ.	 2016	 (Five	 Star	 Asia	 Pacific	 Property	

Award	 2015-2016)	 ในประเภทโรงแรมที่ตกแต่งภายใน

ที่ดีที่สุดของประเทศไทย	 (Best	 Hotel	 Interior	 Thai-

land)	 นอกจากนี้	 ยังเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกที่ได้รับ

ประกาศนียบัตร	 ไอเอสโอ	 20121	 ในด้านการวางแผน

และการจัดงานแบบยัง่ยนื	 (ISO	 20121	 certification	 for	 

planning	and	delivering	sustainable	events)	อีกด้วย

ศกึษาดงูาน The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok
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ศกึษาดูงานอาคาร Park Ventures Ecoplex

โครงการพฒันาศกัยภาพนักการเงนิยคุดจิิทัลด้านการวางแผนและการลงทนุ

เรยีนรู้การทำา “contemporary Culinary Trend : การทำาอาหารร่วมสมยั” กบัเชพมืออาชพี

	 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	

โดยอาจารย์ศาสตรา	ศรหีาภาค	ได้น�านกัศกึษาชัน้ปีท่ี	3	เข้าศกึษาดงูานอาคาร	

Park	Ventures	Ecoplex	ถ.วทิย	ุในวนัท่ี	28	มกราคม	2563	เพือ่ให้นักศกึษาเข้าใจ

แนวคดิการออกแบบและทฤษฎสีถาปัตยกรรมย่ังยนื	แนวคดิทางสถาปัตยกรรม

ของอาคารท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารสีเขียว	 และการก่อสร้างอาคาร 

ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็นการเพิ่มทักษะ	 เสริมสร้างความรู้	 และ

ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา	 เพ่ือน�าไปใช้การการปฏิบัติงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมจริง

 “โครงการพฒันาศกัยภาพนกัการเงนิยคุดจิทัิลด้านการ

วางแผนและการลงทนุ”	วทิยากรโดย	คณุพชัิย	แสงเงนิ	ธนาคาร

ยโูอบ	ีจ�ากัด	(มหาชน)	ต�าแหน่ง	Relationship	Wealth	Banking	

และ	 คุณณัฏฐพล	 จันทร์โชติธนกุล	 ธนาคารทหารไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ต�าแหน่ง	 Relationship	Management	Associate	

ซ่ึงการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความ

รู้ให้กับนักศึกษาในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน	 การ

วางแผนและการลงทนุในยคุดจิทิลั	โดยสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบั 

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต	

มคีณาจารย์และนกัศึกษาสาขาวชิาการเงนิเข้าร่วมกว่า	130	คน	

ณ	ห้องประชุมอาภากรเกยีรตวิงศ์	อาคาร	90	ปี	คณะบรหิารธรุกิจ	

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ศูนย์พณชิยการ

พระนคร	เมือ่วันที	่18	มกราคม	2563

	 คณบดีคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	ให้การต้อนรบั	เชฟชลธ	ี	สหีอ�าไพ 

เชฟผู ้ประสบความส�าเร็จในอาชีพพ่อครัวในสถานประกอบการที่มี

มาตรฐานระดับสากลจากโรงแรม	 Rit	 3	 Carlton	 นครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	

บินตรงมาเพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์	 ในเรือ่ง	 “contemporary	 Culinary	 Trend 

การท�าอาหารร่วมสมยั”แก่นกัศึกษาสาขาวชิาอตุสาหกรรมการบริการอาหาร	 และ

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ	โดยให้ความรู้ในเรือ่งประวตัทิีม่าของอาหารแต่ละชนดิ	 

หลักการประกอบอาหาร	 เทคนิคต่าง	ๆ	การแก้ไขปัญหาในการท�างาน	การน�าเสนอ 

จานอาหารให้ดูสวยงามเพ่ิมมลูค่าอาหาร	เม่ือวนัที	่28-30	มกราคม	และ	4	กมุภาพนัธ์	

2563	ณ	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 นอกจากนี้เชฟ	 ยังสนับสนุนค่าวัตถุดิบ 

ในการฝึกปฏบิตัทิ�าอาหารและให้ความรู	้พร้อมน�านักศกึษาออกฝึกเข้าครวัเป็นเชฟและ

การบรกิารอาหาร	นอกสถานทีอ่กีด้วย
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“มีคุณธรรม”
โครงการพฒันานกัศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation”

	 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 The	 Best	 and	 The	 Bright	 student	

“RMUTP	Young	Generation”	ปีงบประมาณ	2563	จัดขึ้นระหว่าง	วันที่	6	-	13	กรกฎาคม	2563	โดยกองพัฒนานักศึกษา	 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 โดยการเสริมสร้างประสบการณ์

ทางสังคมและการพัฒนาความรู้	 ทักษะทางสังคม	 บุคลิกลักษณะและประสบการณ์อื่น	 ๆ	 ท่ีจ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคม 

นอกเหนือจากการเรียน	 การสอนในชั้นเรียน	 และส่งเสริมให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้นจากการฝึกอบรม	 และ

จากการศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง	ๆ	ภายในประเทศ	โดยในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม	ดังนี้

	 ค่ายพัฒนาคุณ	 ธรรมจริยธรรม	 ให้ความรู้ด้วยการบรรยาย	 และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนากาย	 และจิต	 รวมทั้ง	

การน�าค�าสอนทางศาสนาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 ค่ายพัฒนาระเบียบวินัย	ให้ความรู้ด้วยการบรรยาย	และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัย	ภาวะผู้น�า	และการท�างาน

เป็นทมี	(ประกอบด้วย	กจิกรรมพฒันาความคดิสร้างสรรค์ความรูด้้านการเขยีนโครงการ	การประเมนิผล	และการรายงานผล

การด�าเนินงาน)

	 ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ	ให้ความรู้ด้วยการบรรยาย	และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ	มารยาททางสังคม	

ทั้งมารยาทไทย	และมารยาทสากล	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การพูดในที่ชุมชน

	 ค่ายพฒันาภาษาเพือ่การสือ่สารสากล	การให้ความรูด้้วยการบรรยาย	และฝึกปฏิบติัเสรมิทกัษะเกีย่วกบัการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสารสากล	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	และภาษาจีน

	 การศึกษาดูงาน	เรื่องต่าง	ๆ	ได้แก่	การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

	 การแสดงผลงานของนกัศกึษาหลงัการฝึกอบรม	(นทิรรศการ	และการแสดงผลงานของนกัศกึษาทีผ่่านการฝึกอบรม)
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โครงการชมุนุม Anti-AIDS “เยาวชนต่อต้าน AIDS.”

กจิกรรมจิตอาสา “ให้เลอืด ให้ชวีติ”

ละครเวทีการกศุล 

Dreams and Musical The Charity

	 โครงการชุมนุม	 Anti-AIDS	 “เยาวชนต่อต้าน	 AIDS	 ”	

ภายใต้การดแูลของฝ่ายกจิการนกัศกึษา	คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	 

จัดอบรมเรื่อง“การป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์”แก่สมาชิก

ของชุมนุมและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีหกรรมศาสตร์	 ได้รับเกียรติ	

จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	 มาเป็นวิทยากร	 

เมื่อ	2	มีนาคม	2563	ณ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	โดยมีอาจารย ์

เปรมระพ	ีอยุมาวรีหริญั	อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ	

เป็นอาจารยที่ปรึกษาชุมนุม	 ทั้งนี้ยังเป็นตัวแทนน�าเงินที่ผู้มีจิตศรัทธา

บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือวัดพระบาทน�้าพุ	 รวมทั้งสิ้น	 16,303	 บาท 

เมื่อ	3	มีนาคม	2563	วัดพระบาตรน�้าพุ	ต.เขาสามยอด	อ.เมืองลพบุรี	

จ.ลพบุรี

	 เม่ือวันที่	 13	 พฤศจิกายน	 2562	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	 ร่วมกับ	 สภากาชาดไทย	 จัดกิจกรรมจิตอาสา 

“ให้เลือด	 ให้ชีวิต”	 ซึ่งมีอาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ร่วมบริจาค

โลหิตในครั้งนี	้โดยภายในงานยังมีการเชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิตของ	

บริษัท	เอ.พ.ีฮอนด้า	ภายใต้กจิกรรม	“ชวนวยัซ่า…กล้า	SHOW	BLOOD	

บริจาคโลหิต	1	ยูนิต	ต่อชีวิตได้ถึง	3”	ณ	อาคารกิจการนักศึกษา	ชั้น	1	

คณะวศิวกรรมศาสตร์	ศนูย์พระนครเหนอื	ท้ังนีโ้ลหติทีไ่ด้จากการบริจาค

จะน�าไปไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่อไป

	 มทร.พระนคร	ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกจิกรรม	ละครเวทีการกศุล	

Dreams	 and	Musical	 The	 Charity	 ภายใต้ชื่อ	 “ภาพสุดท้าย”	

Everlasting	 โดยน�านักศึกษาศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา	

ร่วมช่วยภายในงาน	คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชนจัดทีมนกัศกึษา	และ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ	

ท้ังนี	้ รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 รกัษาราชการแทนอธกิารบดี	 เข้าร่วม

ชมละครเวทีดังกล่าว	 ซึ่งจัดโดย	 ครูนุ่นสรีภรณ์	 แสงบุญน�า	 ผู้ก่อต้ัง

กลุ่มพลังเล็กๆ	 และศิษย์เก่ามทร.พระนคร	 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งหลังหัก

ค่าใช้จ่าย	 สมทบทนุกองทนุศนูย์บรริกัษ์	 (ศนูย์ดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย)	

ศิรริาช	 เพ่ือจดัหาอปุกรณ์ทางแพทย์	 ในการดแูลรักษาผู้ป่วยระยะท้าย	

เมือ่วนัที	่6	ตลุาคม	2562	ณ	โรงละครเคแบงค์	สยามพิฆเนศ
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ความพึงพอใจนายจ้าง % S.D. พึงพอใจ
ระดับ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 87.16 4.36 1.63 มาก
2. ด้านความรู้ 80.27 4.01 1.52 มาก

รวม82.07 4.10 1.56 มาก

3. ด้านทักษะทางปัญญา 80.71 4.04 1.53 มาก
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 85.79 4.29 1.61 มาก
5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

77.52 3.88 1.5 มาก

6. ด้านทักษะวิชาชีพ 82.1 4.11 1.55 มาก
7. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม)

81.13 4.06 1.53 มาก

ത𝑋𝑋

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 405 (98%) 17 (4%) 413 (100%) 414
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 158 (86%) 8 (4%) 183 (99%) 184
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 94 (81%) 3 (3%) 116 (44%) 262
คณะบริหารธุรกิจ 1,230 (84%) 45 (3%) 1,464 (98%) 1,491
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 (83%) 8 (7%) 113 (100%) 113
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 370 (81%) 22 (5%) 456 (96%) 476
คณะศิลปศาสตร์ 199 (93%) 10 (5%) 213 (99%) 215
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 113 (99%) 5 (4%) 114 (97%) 117
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 118 (97%) 5 (4%) 122 (100%) 122

ร
ว2,781 (87%) 123 (4%) 3,194 (90%) 3,542

หน่วยนับ : คน

คณะ มีงานท า ศึกษาต่อ ตอบแบบสอบถาม จากท้ังหมด

ภาวะการมีงานท�ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ความพึงพอใจนายจ้าง แยกตามด้าน

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	คิดจาก	นกัศกึษาทีส่�าเร็จการศกึษาและมงีานท�าแล้วเป็นระยะเวลา	1	ปี

(ทีม่า	:	ระบบภาวะการมงีานท�าของบณัฑติ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร)

ความพึงพอใจนายจ้าง/ผูใ้ช้บณัฑติ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ปีการศึกษา	2561	แยกตามด้าน

(ทีม่า	:	ระบบภาวะการมงีานท�าของบณัฑติ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร)

ข้อมูล	ณ	วันที่	19	มกราคม	2564หน่วยนับ	:	คน

ข้อมูล	ณ	วันที่	19	มกราคม	2564

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด

4.51-5.00	 3.51-4.50	 2.51-3.50	 1.51-2.50	 1.00-1.50
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	 มหาวิทยาลัยฯ	 มกีารด�าเนินงานด้านการวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลย	ี ด้วยความมุ่งมั่น 

ในการพฒันาและน�าผลงานวจิยั	สิง่ประดษิฐ์	และนวตักรรม	ของอาจารย์	นกัวจัิย	และบคุลากรภายในมหาวทิยาลยั	

เผยแพร่สู่สาธารณชน	 ทั้งน้ี	 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย	 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและเป็นช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน	และ	 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้เกิด 

ประโยชน์ต่อการพฒันามหาวทิยาลยัต่อไป

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ได้งบประมาณในการด�าเนนิโครงการ

วจิยั	187	โครงการ	จ�านวนเงนิทัง้สิน้		50,928,900บาท	โดยแบ่งเป็น

-	งบประมาณรายจ่ายผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัย	และนวัตกรรม	(TSPI	Fund)

			จ�านวน		29,285,900	บาท	 

-	งบประมาณเงินรายได้	หน่วยงาน	จ�านวน		1,737,000	บาท	

-	งบประมาณเงินรายได้	(วิจัยสถาบัน)	จ�านวน		450,000	บาท	

-	งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก	จ�านวน		19,456,000	บาท

รายละเอียด	ดังนี้

ทีม่า	:	สถาบนัวจิยัและพฒันา		(ข้อมลู	ณ	วนัที	่9	กนัยายน	2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

สรุปโครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

เงินรายได้
หน่วยงาน

เงินรายได้
(วิจัยสถาบัน) ภายนอก

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 1,100,000.00    1,100,000.00     
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 42 10,930,000.00  71,000.00        50,000.00        2,782,000.00    13,833,000.00   
3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 7 1,071,300.00    75,000.00        50,000.00        1,196,300.00     
4. คณะบริหารธุรกิจ 24 2,019,600.00    532,000.00      50,000.00        1,000,000.00    3,601,600.00     
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 1,500,000.00    199,000.00      50,000.00        900,000.00      2,649,000.00     
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 375,000.00      50,000.00        3,930,000.00    4,355,000.00     
7. คณะศิลปศาสตร์ 20 1,094,800.00    330,000.00      50,000.00        600,000.00      2,074,800.00     
8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 4 60,000.00        50,000.00        1,450,000.00    1,560,000.00     
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 22 9,277,200.00    50,000.00        2,080,000.00    11,407,200.00   
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 2,293,000.00    95,000.00        50,000.00        6,708,000.00    9,146,000.00     
11. กองนโยบายและแผน 1 6,000.00          6,000.00           

รวม 187 29,285,900.00 -                1,737,000.00   450,000.00      19,456,000.00 50,928,900.00   

หน่วยงาน จ านวน
โครงการ

แหล่งทุน
รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน

ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2563
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เพ่ิมสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัย เพ่ือสร้างศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	 ในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัได้ก�าหนดวสิยัทศัน์	 การเป็น	

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน�าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ”	 โดยมีพันธกิจ	 4	 พันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นๆส�าหรับภารกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่อง

การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาประเทศ	

และพัฒนาระบบวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติโดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครและความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก	ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 สถาบันการศึกษา	

ภาคการผลิต	 ชุมชน	 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	 ตั้งแต่ป	ี

2550	–	ปัจจุบัน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	เพื่อเพิ่มศักยภาพการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	ยุทธศาสตร์ที่	4		

การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ	 (Internal	 Process)	 ในประเด็น	 “การพัฒนาก�าลังคนภาครัฐ”	

จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	จะต้องด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพ

นักวิจัยในด้านต่างๆ	 เช่น	 การสร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง	 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือท�าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจด้านการท�างานวจัิย	การสร้างและพัฒนานกัวจิยัรุ่นใหม่	การเปิดโอกาสให้นกัวจัิยได้แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารท�างานวจัิย 

กบันกัวจิยัท่ีมชีือ่เสยีงและการเปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารงานวจิยัได้เรยีนรูก้ารบรหิารงานวจิยักบัหน่วยงานท่ีประสบความส�าเรจ็

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยขององค์กร	เป็นต้น

	 “โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”	

โดยด�าเนินการตามกิจกรรม	ดังนี้

	 กิจกรรมที่	1	เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้“เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”

	 กิจกรรมที่	2	การอบรม	เรื่อง	“จริยธรรมการวิจัยในคน”

	 กิจกรรมที่	3	การสัมมนา	เรื่อง	“แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัย

	 	 					ในระบบ	ววน.	ยุคใหม่”

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”

	 กิจกรรมที่	 1	 การสัมมนา	 เรื่อง	 “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” 

ด�าเนินงานในวันที	่20	ธันวาคม	2562	ณ	ห้องสัมมนา	ชั้น	1	อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	โดยได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย	์ดร.สิงหนาท	น้อมเนียม	สถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 จ�านวน	 65	 คน	 จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะศิลปศาสตร์	คณะอุตสาหกรรม

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 และสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ส�าหรับการอบรม

ครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

การเลือกวารสารและงานประชุมวิชาการส�าหรับน�าเสนอบทความ

“โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย”
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กิจกรรมที	่1

กิจกรรมที่	2

กิจกรรมที่	3

กิจกรรมที่ 2 การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน

	 กจิกรรมที	่2	การอบรม	เรือ่ง	“จรยิธรรมการวจัิยในคน”	ด�าเนนิงานระหว่างวนัท่ี	23	–	24	มกราคม	2563	ณ	ห้อง	

LA	301	ชั้น	3	อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

โดยความร่วมมือกับส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	และได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย	์พญ.ธาดา	สืบหลินวงศ์	คณะ

แพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	พนัโทรองศาสตราจารย์	นพ.ปิยะ	รุจกจิยานนท์	โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้าและ

กรมการแพทย์ทหารบก,	ผูช่้วยศาสตราจารย์	พญ.บษุบา	วริิยะสิริเวช	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.บษุบา	ศภุวฒัน์	ธนบดี

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	105	คน	จาก	9	คณะ	และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ส�าหรับการอบรมครั้งน้ีผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย	์

วิธีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่ควรค�านึงถึง	รวมถึงทราบวิธีและขั้นตอนการเสนอโครงการ

วิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กจิกรรมที ่3 การสมัมนา “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวจิยัและการปรบัตวัของนกัวจิยัในระบบ ววน. แบบใหม่”

	 กิจกรรมที่	3	การสัมมนา	เรื่อง	“แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ	ววน.	

แบบใหม่”	ด�าเนินการสัมมนาวันที่	14	กรกฎาคม	2563	ในรูปแบบออนไลน์	ผ่าน	Facebook	Live	โดยได้	รับเกียรติ

จาก	ศาสตราจารย์	ดร.สมปอง	คล้ายหนองสรวง	รองผู้อ�านวยการ	สกสว.	ด้านการบริหารระบบงบประมาณ	ส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(สกสว.)		ส�าหรบัการสมัมนาครัง้นีน้กัวจิยัได้ทราบแนวทางเตรยีม

ความพร้อมส�าหรบัการเสนอของบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2565	ด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(ววน.)
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“โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

	 มทร.พระนคร	 ส่งเสริมให้อาจารย์	 นักวิจัย	 และบุคลากรตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา	

จึงมอบหมายให้	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น	 เพื่อสนับสนุนเก่ียวกับ

ทรพัย์สนิทางปัญญาทีพ่ฒันาจากผลงานวจิยั	สิง่ประดษิฐ์นวัตกรรม	ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกดิจากการพฒันาของคณาจารย์	นกัวจิยั	

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาประเทศ	 สังคม	 ชุมชนอย่างยั่งยืน	

ผ่านกิจกรรม	ดังนี้

 กิจกรรมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  

	 เป็นการบรรยายหัวข้อ	“ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกบัทรพัย์สนิทางปัญญา	และ	วธิกีารจดัเตรยีมค�าขอสทิธบิตัร/อนสุทิธบัิตร” 

ได้รับเกียรตจิาก	คุณทวศีกัดิ	์สขุสวสัดิ	์วทิยากรจากกรมทรพัย์สนิทางปัญญา	ด�าเนนิการในวนัที	่9	มนีาคม	2563	ณ	ห้องประชมุ

ดิเรกฤทธิ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร การร่างคำาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ

อนุสิทธิบัตร 

	 เป็นการฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม	 และด้านเคมีฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม	 และด้านเคมีหลักการร่างค�าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม	 และด้านเคมีและ

ฝึกปฏิบตักิารร่างค�าขอสทิธบัิตร/อนสุทิธบัิตรด้านวศิวกรรม	และด้านเคม	ีวทิยากรคณุทวศีกัดิ	์สุขสวสัดิแ์ละ	คณุอารยา	อทิธปิระทปี	

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ระหว่างวันที่	12	–	13	มีนาคม	2563	ณ	ห้อง	learning	space	1	ชั้น	3	ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 กิจกรรมที่ 3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

	 เป็นการบรรยายให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการจัดเตรียมค�าขอรับสิทธิ

บัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	 วิทยากร	 คุณดนัย	 เลี้ยงเจริญ	 และ	 คุณกฤษฐ์สพล	 สิริสินโชค	 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	

ด�าเนินการในวันที	่19	มีนาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	learning	space	1	ชั้น	3	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 และเนื่องจากในกิจกรรมที่	 3	 ด�าเนินกิจกรรมแล้วแต่ไม่ครบวันตามที่ขออนุมัติ

ไว้เนื่องจากมหาวิทยาลัยสั่งปิดท�าการ	 เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVIT-19)	 จึงท�าให้

ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมที่	4	ต่อไปได้

46



จัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

	 เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2563	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน	“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	 2563	 (Thailand	 Research	 Expo	 2020)”	 จัดขึ้น

ระหว่างวันที	่ 2	 –	 6	 สิงหาคม	 2563	ณ	 ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	 ชั้น	 22	 โรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์และบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพมหานคร	

 การแสดงผลงานวิจัยคร้ังน้ี	จัดข้ึนภายใต้แนวคิด	“วิจัย

เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 และย่ังยืน”	 จัดโดย

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาต	ิ (วช.)	 กระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ร่วมกับหน่วยงานเครือ

ข่ายในระบบวิจัยท่ัวประเทศ	 โดยมีทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 น�าโดย	 ดร.ประกอบ	 ชาติภุกต์	

ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย	 และนางปิยะธิดา	 สีหะวัฒนกุล	

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ตัวแทนผู้วิจัยเข้าร่วม

รับเสด็จด้วย

	 ทั้งนี	้ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	 2563	 (Thailand	

Research	Expo	2020)”	มีวัตถุประสงค์	เพื่อน�าเสนอผลงาน

และนวัตกรรมของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยท่ัวประเทศ	

และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนัก

วิจัยในสาขาวิชาการต่าง	 ๆ	 ได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานวิจัยที่

มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ได้ร่วมน�าเสนอ

ผลงานภาคนิทรรศการ	สาธิต	ชิม	ชม	และจ�าหน่าย	

 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง 

จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” 

 ซ่ึงเป็นการวิจัยพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี	 ลดความเหล่ือมล�า้ 

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือน	 BCG	 Economy	 Model	 

โดยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงงานในโครงการวิจัย	

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใย

ป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์	 ภายใต้กลุ่มของ	 “นิทรรศการ

ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”	โดย	ดร.เกษม	มานะรุ่งวิทย์	

และ	ผศ.ดร.รัตนพล	มงคลรัตนาสิทธิ์

จัดแสดงผลงานวิจัยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย วิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 วันที่ 	 24	 กันยายน	 2563	 ดร.ปริญญ์	 บุญกนิษฐ	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ	

เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยวิชาการ	 วิจัย	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ระหว่าง	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 และนายแพทย์โอภาส	 การย์กวินพงศ์	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	

ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานยาสมุนไพรไทย	 (Thai	 Herbal	 Pharmacopoeia,	 THP)	 ส�าหรับพืชกัญชา	 พืชเสพติด	 และ 

พชืสมุนไพรอืน่	เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์	และการรกัษาผู้ป่วยทีถ่กูต้องและเป็นไปตามกฎหมาย	โดยม	ีศ.พิเศษ	นายแพทย์

ส�าเริง	 แหยงกระโทก	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธานในพิธี	ณ	 ห้องประชุม	 ๑๑๐	 อาคาร	๑๐๐	ปี	 

การสาธารณสุขไทย	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จ.นนทบุรี

	 โดยภายใต้ความร่วมมือน้ี	 เป็นการบูรณาการด้านวิชาการ	 การวิจัย	 และพัฒนา	 โดยท้ังสองหน่วยงานจะส่งเสริมและ

สนับสนนุการพฒันาบคุลากรทางด้านมาตรฐานยา	ยาสมนุไพรไทย	และเทคโนโลยเีชงิเกษตรกรรม	(AgriTech)	ส�าหรับสมุนไพร

ที่มุ่งเน้นพืชกัญชาและพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ทางการแพทย	์ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่น	ๆ	แบบครบวงจร	รวมถึงการถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละองค์ความรูท้ีส่ามารถน�าเข้าสูม่ติใิหม่ของการสร้างและพฒันาด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	นวตักรรม	และมาตรฐาน

ยาสมุนไพรไทย	 เพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง	 พัฒนา	 และน�าผลงานท่ีเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ	 ไปใช้ประโยชน ์

ในภาคการผลิตและบริการ	 รวมถึงสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร	 ระดับชาติและระดับนานาชาติ	 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	–	SDGs)

บันทึกข้อตกลง ส่งเสริมการท�งานร่วมกันระหว่างองค์กรภายนอก
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จัดตั้งศนูย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) 

และการจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovation District)”

จับมือ 16 สถาบัน ร่วมวิจัยพัฒนาสังคม
 วันที่	17	ธันวาคม	2562	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ร่วมกับ	16	สถาบันการศึกษา	อาทิ	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ฯลฯ	ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย	 “ประชาชื่น	 ”	

โดยมี	รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ร่วมลงนามในครั้งนี้	

เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย	ผ่านการจัดท�าฐานข้อมูล	การท�าเว็บไซต์	การจัดท�าวารสาร	การท�าวิจัยร่วมกัน	รวมถึงแลกเปลี่ยน

ระหว่างสถาบันการศึกษา	 ถือเป็นอีกพันธกิจหลักของหน่วยงานในการสร้างองค์ความรู้	 สิ่งประดิษฐ	์ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

สอน	ซึ่งจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม	นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยเพื่อการแพทย์อีกด้วย		

 วันที่	 24	 มกราคม	 2563	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	 และคุณชาญ	 ตุลยาพิศิษฐ์ชัย	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 สวนลุมไนท์	 บาซาร์	 รัชดาภิเษก	 จ�ากัด	 ลงนาม

บันทึกความร่วมมือ	 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม	 (Innovation	 Incubation	 Center)	 และการจัดตั้ง	

“เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ	 (Innovation	District)”	 ภายใต้โครงการ	 “เขตนวัตกรรมพระนคร	 :	 Pha	Nakhon	 Inno	 Space	

(PIS)	โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	

เกิดการแบ่งปัน	 การถ่ายทอดประสบการณ์	 และเทคโนโลยีในการท�างานร่วมกัน	 รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรม	

โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ	 BCG	 model	 :	 B	 -Bio	 Economy	 (เศรษฐกิจชีวภาพ),	 C-Circular	 Economy	

(เศรษฐกิจหมุนเวียน),	 G-Green	 Economy	 (เศรษฐกิจสีเขียว)	 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล	 ในการยกระดับ

ศักยภาพงานวิจัยสู่การใช้งานจริง

	 ภายในงานเดียวกันนี้	 ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยาน	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	 (MOA)	 ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	และคุณบวรรัตน์	กาญจนรัตน์	กรรมการผู้จัดการบริษัท	ไบโอ	เมดิคอล	ไลฟ์	จ�ากัด	ด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์	

ในเร่ืองการปลูก	 การสลัดกลั่นสารส�าคัญ	 การสร้างมาตรฐานการผลิต	 การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์	

การแพทย์แผนไทย	 และแพทย์ทางเลือก	 โดยให้ประชาชนเข้าถึงสมุนไพร	 กัญชง	 กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและ

ถูกกฎหมาย	 ส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านคลินิกกัญชาการแพทย์ทางเลือก	 ในด้านการใช้ประโยชน์ของพืชกัญชา

ทางการแพทย์	 พืชกัญชงทางเศรษฐกิจ	 การจัดท�าศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานรัฐ	

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพืชกัญชาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพเชิงท่องเที่ยวแบบครบวงจร	 ณ	 ห้องรัชโยธิน	

โรงแรม	เดอะ	บาซาร์	แบงค็อก	ถนนรัชดาภิเษก	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ
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การจัดตั้งกองทุนวิจัย  

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 มีนโยบายจัดต้ังกองทุนเพ่ือการวิจัย	 เพื่อเป็นกลไกในการบริหาร

จัดการและสนับสนุนการด�าเนินการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	เริ่มด�าเนินการตามระเบียบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย	พ.ศ.	2555	 เมื่อวันที่	 6	กรกฎาคม	2555	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับ

สนุนการท�าวิจัย	 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย	 การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 ตลอดจนการรักษา

ซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น	และการด�าเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

1. สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ

	 สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ	จ�านวน	86	บทความ	เป็นบทความวิจัย	ระดับชาติ	28	บทความ	ระดับนานาชาต	ิ

51	บทความ	และบทความวิชาการระดับชาติ	7	บทความ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,815,000	บาท	

2. ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
กองทุนเพ่ือการวิจัย  

ผลการดําเนินงานกองทุนเพ่ือการวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
สรุปการสนับสนุนการตีพิมพบทความ จํานวน 86 บทความ เปนบทความวิจัย ระดับชาติ 28 บทความ ระดับนานาชาติ 51 บทความ และบทความวิชาการ 

ระดับชาติ 7 บทความ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,815,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 
หนวยงาน บทความวิจัย รวม 

บทความวิจัย 
บทความวิชาการ รวม 

บทความวิชาการ 
รวม 

วารสารระดับชาติ วารสารระดับ
นานาชาติ 

วารสารระดับชาติ วารสารระดับ
นานาชาติ 

บทความ
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เร่ือง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 4 39,000 2 90,000 6 129,000 0 0 0 0 0 0 6 129,000 
คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

4 41,000 0 0 4 41,000 0 0 0 0 0 0 4 41,000 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

3 28,000 1 60,000 4 88,000 3 25,000 0 0 3 25,000 7 113,000 

คณะบริหารธุรกิจ 3 34,000 20 370,000 23 404,000 1 8,000 0 0 1 8,000 24 412,000 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

0 0 10 315,000 10 315,000 0 0 0 0 0 0 10 315,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร 8 83,000 7 300,000 15 383,000 1 7,000 0 0 1 7,000 16 390,000 
คณะศิลปศาสตร 2 22,000 1 10,000 3 32,000 1 10,000 0 0 1 10,000 4 42,000 
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟชั่น 

0 0 10 325,000 10 325,000 0 0 0 0 0 0 10 325,000 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

2 19,000 0 0 2 19,000 1 10,000 0 0 1 10,000 3 29,000 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 19,000 0 0 2 19,000 0 0 0 0 0 2 19,000 

รวม 9 หนวยงาน 
 1 สถาบัน 

28 285,000 51 1,470,000 79 1,755,000 7 60,000 0 0 7 60,000 86 1,815,000 

กองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลการใชจายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 การใชจายเงิน 

รายการ การดําเนินการ งบประมาณ รอยละ จํานวน หนวยนับ (บาท) 
1. สงเสรมิและสนับสนุนการตีพิมพบทความ 86 เรื่อง 1,815,000 59.51 
2. คาบริการระบบวารสารออนไลนของระบบ ThaiJO2.0 1 เรื่อง 21,400.00 0.70 
3. คาจางตีพิมพบทความวิชาการและงานวิจัยแบบ
ออนไลนสําหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 10

1 กิจกรรม    79,499.10 2.61 

4. คาสมาชิกฐานขอมูล Scopus และคาธรรมเนียมในการ
โอนเงิน

1 กิจกรรม 1,123,719.10 36.85 

5. เงินรางวัลสนับสนุนหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน 1 กิจกรรม 10,000.00 0.33 
รวม  3,049,618.00 

การใชจายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย เห็นไดวามีการใชเงินไปในสวนของการสงเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพบทความ จํานวน 56 บาทความ จํานวนเงิน 1,815,000 บาท คิดเปนรอยละ 59.51 
คาสมาชิกฐานขอมูล Scopus และคาธรรมเนียมในการโอเงิน จํานวนเงิน 1,123,719.10 บาท คิดเปนรอยละ 
36.85 คาจางตีพิมพบทความวิชาการ และงานวิจัยแบบออนไลนสําหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 
10 จํานวนเงิน 79,499.10 บาท คิดเปนรอยละ 2.61 คาบริการระบบวารสารออนไลนของระบบ ThaiJO2.0 

1. สงเสริมและสนับสนนุ
การตีพิมพบทความ

1,815,000
59%

2. คาบริการระบบวารสารออนไลนของ
ระบบ ThaiJO2.0

0.70%

3. คาจางตีพิมพบทความ
วิชาการและงานวิจัยแบบ
ออนไลนสําหรับการประชุม
วิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 10

2.61%

4. คาสมาชิกฐานขอมลู Scopus
และคาธรรมเนียมในการโอนเงิน

36.85%

5. เงินรางวัลสนับสนุนหนวยงาน
บริหารงานวิจัยดีเดน

0.33%

สัดสวนการใชจายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวนเงิน 21,400 บาท คิดเปนรอยละ 0.70 และ เงินรางวัลสนับสนุนหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน จํานวน
เงิน 10,000 บาท คิดเปนรอยลํา 0.33 ตามลําดับ 
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3. บัญชีเงินรับฝาก กองทุนเพื่อการวิจัย มทร.พระนคร ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

 
 
 
กองทุนเพ่ือการวิจัย                                                           30              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. รายงานรับ-จาย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2563 
 

5.1 บัญชีเงินรับฝาก กองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 

 
รายรับ                               ธนาคาร 

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562    
  

20,792,129.47  
ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย   7,183,400.00 
ดอกเบ้ียเงินฝาก  113,290.47 

รวมรายรับ  28,088,819.87 
รายจาย    

 เงินรางวัลสนับสนุนตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร  
  

1,815,139.48  

 เงินรางวัลสําหรับหนวยงานที่ไดรับบริหารงานวิจัยดีเดน ประจําป2562  
  

10,000.00  

 โอนเงินซื้อคาตอสมาชิกฐานขอมูล Scopus ป งปม.2563   
  

1,123,719.47  

 รวมรายจาย    
  

3,049,758.05  
     

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น    25,039,061.82 
 

 
               (นางสาวสุภาพร วงศกอม) 
                   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 
 

           
               (นายอภิสิทธิ์   ตันอวม) 
                   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง                
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ข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา 

(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล ำดับ
ข้อมูลกำรจด
สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธ์ิ

ประเภท ลักษณะ
งำน เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจ้ำของผลงำน หน่วยงำน วันท่ีออกหนังสือ

รับรอง

1 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 380486 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
งานไว้อาลัยจากแกลบ

นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
นายอนุสรณ์  ใจทน
นายกิตติ  ยอดอ่อน

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

2 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 380485

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ไม้ไผ่
ขดลวดลายล้านนาด้วยเทคนิคเดคูพาจ
 ชุมชนบ้านร้อง
ดอนชัย อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

นายอนุสรณ์  ใจทน
นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
นางสาวสุชีรา  ผ่องใส
นายกิตติ  ยอดอ่อน
นางสาวอัมพวัน  ยันเสน

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

3 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 379854
คุณค่าความเป็นข่าวท่ีมีผลต่อการ
คัดเลือกประเด็นข่าวจากส่ือสังคม
ออนไลน์

นางสาวกุลธิดา  สายพรหม เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 3 มกราคม 2563

4 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 379512
การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ในรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ

นางสาวฉันทนา  ปาปัดถา
นายสุรสิทธ์ิ  เลขมาศ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 23 ธันวาคม 2562

5 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 379514
การประกอบสร้างภาพตัวแทนความ
เป็นชายท่ีปรากฏในโฆษณา
นิตยสารจีเอ็มประเทศไทย

นายชิษยรัสย์  ศิริไปล์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 23 ธันวาคม 2562

6 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 379513

การเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมี
ผลต่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นายอรรถการ  สัตยพาณิชย์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 23 ธันวาคม 2562

7 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม งานนิพนธ์ 381033

การพัฒนาชุดเรียนปฏิบัติการ
ส าเร็จรูปส าหรับการเรียน การสอน
ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 มีนาคม 2563
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ล ำดับ
ข้อมูลกำรจด
สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธ์ิ

ประเภท เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจ้ำของผลงำน หน่วยงำน วันท่ีออกหนังสือ
รับรอง

8 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002000330 ตระกล้าขา ผศ.ยุวดี พรธาราพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 31 มกราคม 2562

9 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002000329 ท่ีน่ัง ผศ.ยุวดี พรธาราพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 32 มกราคม 2562

10 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002002184 กระถางต้นไม้รูปทรงหนอน นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 21 พฤษภาคม2563

11 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002002185 กระถางต้นไม้หนอแรด นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 22 พฤษภาคม2563

12 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002002186 เก้าอ้ีน่ังรูปเต่า นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 23 พฤษภาคม2563

13 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002003100 ลายกราฟิคลูกปัด นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 10 กรกฎาคม 63

14 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002003101 ลายกราฟิคเส้ือ นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 11 กรกฎาคม 63

15 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002003102 ลายกราฟิค นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 12 กรกฎาคม 63

16 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002003103 กล่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 13 กรกฎาคม 63

17 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002004223 ไม้ตาลนวดกล้ามเน้ือ ผศ.ยุวดี พรธาราพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 17 กันยายน 63

18 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002004224 ไม้ตาลตอกกล้ามเน้ือ ผศ.ยุวดี พรธาราพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 18 กันยายน 63

19 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002004225 ไม้ตาลดัดน้ิว ผศ.ยุวดี พรธาราพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 19 กันยายน 63

20 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002004226 ไม้ตาลกดกล้ามเน้ือ ผศ.ยุวดี พรธาราพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 20 กันยายน 63

21 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002004227 เก้าอ้ี ผศ.ยุวดี พรธาราพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 21 กันยายน 63

22 สิทธิบัตร ออกแบบ 2002004228 โคมไฟ ผศ.ยุวดี พรธาราพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 22 กันยายน 63

ที่มา :		 สรุปข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา	(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)		 	

	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563		

	 งานทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวอย่างงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมมือ 4 คณะ คว้า Gold Award นวัตกรรมเชิงบูรณาการ ขนม (ลด) หวานเมืองเพชรบุรี
	 มทร.พระนคร		ไปคว้ารางวลังานวจิยัดเีด่น		ในมหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ	ประจ�าปี	2563	(Thailand	Research	Expo	

2020	Award)		ประเภท	Gold	Award		ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2563	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	

และบางกอกคอนเวนชัน	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพ	

	 จากจุดเริ่มต้นท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับองค์การบริหารส่วนต�าบลส�ามะโรง	 จ.เพชรบุรี	

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน	 ที่สามารถพ่ึงพาตนเอง	 มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ

ซึ่งกันและกัน	และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง	ๆ 	ในพื้นที	่ทั้งสังคม	ผู้คน	ชุมชน	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	

จนเกิดเป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	 เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น	 ซ่ึงภายใต้ความร่วมมือได้ก่อ

เกิดงานวิจัย	การพัฒนาและสร้างเครื่องจักร	ส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง	จ.เพชรบุรี	เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์	OTOP	ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้	และพฒันานวตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่น	BCG	Economy	Model	

จากความร่วมมอืของทมีนักวิจยั	4	คณะ	ประกอบด้วย	คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	คณะบริหารธรุกิจ	

และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	

	 การสร้างนวัตกรรมขนมหวานไทยพื้นเมือง	 จ.เพชรบุรี	 คร้ังนี้ได้น�าปัญหาต่าง	 ๆ	 มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวาน

ประจ�าถิ่น	ต่อยอดภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	และน�าผลที่ได้จากการวิจัยมาตอบสนองความต้องการของชุมชน	น�าไปสู่

สังคมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

รางวัลงานวิจัยดีเด่น�ประเภท�Gold�Award
งานวิจัยแห่งชาต�ิประจำาปี�2563�(Thailand�Research�Expo�2020�Award)��
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นักศึกษาราชมงคลพระนคร ปิ๊งไอเดียซองเครื่องปรุง

รสกินได้ ลดขยะพลาสติกเพิ่มคุณค่าวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร
	 ฟิล์มพลาสตกิส�าหรบับรรจภัุณฑ์อาหาร	 เป็นผลติภณัฑ์

ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมพลาสติก	 และมีความส�าคัญ

ต่ออุตสาหกรรมอาหาร	 เนือ่งจากช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร	

ขึ้นรูปง่าย	 ตอบสนองต่อการใช้งานได้ดี	 มีความสวยงาม

ของผลิตภัณฑ์	 และราคาต้นทุนต�่า	 จึงมักถูกน�ามาใช้งาน

อย่างแพร่หลาย	จนก่อให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้น	

	 ด้วยเหตุนี้นางสาวชลธิชา	ผิวเอี่ยม	และ	นายสุขสันต	์พงษ์พยัคเลิศ	นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 จึงท�าการคิดค้นฟิล์มพลาสติกย่อยสลาย

ได้ด้วยวิธีทางชีวภาพ	 โดยการน�าใบสับปะรดมาท�าการวิจัย	 เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก	 และเป็นการน�าวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์	โดยมี	ผศ.ดร.กัลทิมา	เชาว์ชาญชัยกุล	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

		 นางสาวชลธชิา	 ผวิเอีย่ม	 กล่าวว่า	 ปัจจบุนัประเทศไทยเริม่ให้ความสนใจเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและพสาสตกิชวีภาพ

มากขึ้น	พบว่า	สับปะรดเป็น	1	ใน	7	สินค้าเกษตรที่ส�าคัญของประเทศไทย	จากสับปะรดในพื้นที	่1	ไร่	จะได้ใบสับปะรด

เหลือทิ้ง	 เฉล่ียประมาณ	 10,380	 กิโลกรัม	 ทั้งนี้ใบสับปะรดมีองค์ประกอบหลัก	 ส�าหรับเป็นเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูง	

(Alpha	Cellulose)	เหมาะสมในการน�ามาดัดแปรเป็นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	(carboxymethyl	cellulose	หรือ	

CMC)	 ซึ่งเป็นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ด้วยวิธีทางชีวภาพ	 และสามารถรับประทานได้ตนจึงได้ศึกษาการผลิตซองเครื่องปรุงรส

ของบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปที่ท�าจากฟิล์ม	CMC	ด้วยการน�าใบสับปะรดมาท�าการดัดแปรให้เป็นฟิล์ม	

	 หลงัจากน�าฟิล์ม	CMC	มาท�าการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมี	ความหนา	ความสามารถในการละลาย	สมบตัคิวาม

ต้านทานแรงดึงของฟิล์ม	 และตรวจสอบลักษณะภายนอกของฟิล์ม	พบว่า	ฟิล์ม	CMC	ที่ขึ้นรูปได้มีลักษณะฟิล์มใส	บาง	

มีความคงตัวเป็นอย่างดี	มีความสามารถในการละลายน�้า	และปลอดภัยต่อร่างกายสามารถบริโภคได้

	 นอกจากน้ียังพบว่า	 CMC	ที่ได้ยังไม่มีกลิ่น	 ไม่มีสี	 

จงึไม่ส่งผลต่อรสชาตขิองบะหมีกึ่ง่ส�าเรจ็รปู	 ทัง้นีซ้องเครือ่ง

ปรุงรสบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปจากฟิล์มใบสับปะรด	 เมื่อรับ

ประทานสามารถน�าซองเครื่องปรุงรสวางลงในชามบะหมี่

และเติมน�้าร้อน	 ซองเครื่องปรุงจะละลายในน�้า	 ท�าให้ไม่มี

ซองพลาสติกเหลือทิ้งเป็นขยะ	 นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม

จากธรรมชาติที่สามารถน�ามาผลิตใช้ได้จริงในวงการ

อุตสาหกรรม	 ซึ่งนอกจากลดขยะพลาสติกช้ินเล็กๆแล้ว	

ยังลดขยะจากอุตสาหกรรมเกษตรได้เป็นอย่างดี
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สามารถดูรายละเอียดของงานวิจัยทั้งหมด 
ผ่าน RMUTP Research ทางเว็บไซต์  
www.rmutp.ac.th/category/research/
หรือแสกนผ่าน QR CODE

คหกรรมศาสตรฯ 
วิจัยเปลือกทุเรียนเหลือทิ้ง 
พัฒนาแป้งปั้นส�หรับงานศิลปประดิษฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ผุดอุปกรณอัจฉริยะตามหาของหายผานมือถือ

คณะสิ่งทอฯ 
ท�วิจัยศึกษาการด�รงอยูของผาซิ่นตีนจกไทยวน
เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ งานหัตถกรรมทอผา
และสืบทอดผาทอโบราณ

คหกรรมศาสตรฯ 
สรางสรรคงานปักดวยนวัตกรรม
แผนฟิลมละลายนำ้า เพิ่มมูลคาชิ้นงาน

คหกรรมศาสตรฯ 
แปรรูปเปลือกทุเรียนผง 
เสริมคุณคาใยอาหารในผลิตภัณฑเบเกอรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะ

การคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นท่ีพ่ึงของสังคม	 โดยมีพันธกิจหลัก	 5	 พันธกิจ	 เช่นเดียวกับสถาบัน

อุดมศึกษาอ่ืนๆ	ส�าหรบัพนัธกจิการบรกิารวชิาการ	ได้ก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ให้บรกิารวชิาการ	ในการให้บรกิารวชิาการ

แก่สังคม	เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		โดยหนึ่งกลยุทธ์ในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนางาน

บรกิารวิชาการ	คอื	การบรกิารวชิาการทีม่ศัีกยภาพในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื	โดยการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์ดงักล่าว

เป็นการตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่	2	ของ	มทร.พระนคร	อีกทั้ง	

มทร.พระนคร	ยงัมคีวามเข้มแขง็ในการถ่ายทอด	องค์ความรูสู้ช่มุชน	ในองค์ความรูด้้านสิง่ประดษิฐ์	การพฒันาแปรรปูผลิตผล

ทางการเกษตรประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร	การพฒันาบรรจภุณัฑ์และการตลาด	เพือ่ผลประโยชน์ในเชงิพาณชิย์	สามารถ

สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน	สังคมได้อย่างต่อเนื่อง

	 ซึ่งบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการดังกล่าว	มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย	ให้สถาบันวิจัย

และพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการด�าเนินงานโดยความร่วมมือจาก	9	คณะ

	 แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	ระยะ	15	ปี	มยีทุธศาสตร์การบรกิารวชิาการ	

ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา

อาชีพอย่างมีคุณภาพ	 เป้าประสงค์ที่	 3.1	 มีเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการบริการวิชาการและบูรณาการการท�างาน

ร่วมกับองค์กรภายนอก	 กลยุทธ์ท่ี	 9	 พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 โดยมีแนวทางพัฒนาระบบ

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชนและ

ชุมชนเพื่อเสริมสร้างการให้บริการวิชาการ	 การสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

ชุมชนเพื่อน�าผลการบริการวิชาการไปขยายผลเชิงพาณิชย	์

เช่น	 น�าผลงานเข้าสู ่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ

ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นสิ่งส�าคัญ	 เน่ืองจากเป็น

การบูรณาการความรู้ด้านบริการวิชาการ	

	 ทีผ่่านมา	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	

ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา	 มีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือการบริการวิชาการในระดับหนึ่ง	เช่น	เครือข่าย	

9	ราชมงคล	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส�านกังาน

ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	เทศบาลเมืองชะอ�า	

จังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

จังหวัดสิงห์บุร	ีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี	เป็นต้น	

	 แต่ทั้งนี	้เครือข่ายดังกล่าว	ยังไม่ครอบคลุมแนวทาง

การด�าเนินงานที่จะน�าผลารบริการวิชาการไปขยายผล

ในเชิงพาณิชย์	 โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	 จึงจัดท�าขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย

ในการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกสู่เชิงพาณิชย์	ต่อไป

โครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการ
ระหว่าง มทร.พระนครกับองค์กรภายนอก
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การดำาเนินงานและผลการดำาเนินงาน

	 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน

ท้องถิ่น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 ด้านบริการวิชาการ	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ท้องถิ่น	

และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	และเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์

เครือข่ายที่ 1 สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

		 ดร.ประกอบ	ชาติภุกต์	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ลงนาม

ในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาระบบเศรษฐกจิของชมุชนท้องถ่ิน	กบั	นางสาวนภิา	ทองก้อน	

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม	เมื่อ	วันที่	15	–	16	มิถุนายน	2563	ณ	ห้องประชุมบางคนที	ชั้น	3	ศาลากลางจังหวัด

สมุทรสงคราม	ตลอดจนลงพืน้ทีส่�ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนทีก่ารดูแลของส�านกังานพัฒนา

ชมุชนจงัหวดัสมทุรสงคราม	ได้แก่	กลุม่วสิาหกจิชมุชนบ้านสบายใจ	และกลุม่น�า้ตาลมะพร้าวท่าคา	จงัหวดัสมทุรสงคราม

จ�านวน	46	คน

เครือข่ายที่ 2 สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

	 ดร.ประกอบ	ชาติภุกต์	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น	กับ	นางรัชน	ี โพธิสัตยา	

พฒันาการจงัหวดัสมทุรสาคร	เมือ่	วนัที	่15	–	16	มถินุายน	2563	ณ	ห้องประชมุท่าจนี	ชัน้	5	ศาลากลางจังหวดัสมทุรสาคร	

ตลอดจนลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ	 ในพื้นที่การดูแลของส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สมุทรสาคร	ได้แก่	กลุ่ม	M&T	ผ้ามัดย้อม	และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองใหญ่	จังหวัดสมุทรสาคร	จ�านวน	45	คน
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	 เมื่อวันที่	 5	 –	 6	 มีนาคม	 2563	 	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

พร้อมคณาจารย์จากท้ัง	 9	 คณะ	 ลงพื้นท่ีด�าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน	 วัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจปัญหา

และความต้องการรับบริการข้อมูล	 ค�าปรึกษา	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง	

และพื้นท่ีใกล้เคียง	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	

ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์	สร้างอาชพี	พฒันาคณุภาพชวีติให้ชมุชน	สงัคม	ได้อย่างต่อเนือ่งยัง่ยนื	และเพ่ิมช่องทางโครงการบรกิารสงัคม	

โดยกิจกรรมที่	 1	 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส�ารวจข้อมูลชุมชน	 ในพื้นที่การดูแลของส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สมุทรสาคร	จ�านวน	5	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มสตรีต�าบลพันท้ายนรสิงห	์วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์	หมู่	8	วิสาหกิจ

ชุมชน	กระเป๋าหนังต�าบลนาดี	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว	และวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋น	

น�้าแตงโม	

	 ในวันพฤหัสบดีท่ี	 5	 มีนาคม	 2563	 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส�ารวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่การดูแลของ

ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรสงคราม	จ�านวน	11	กลุม่	ได้แก่	วสิาหกิจชมุชนกลุ่มแป้งร�า่	ต�าบลบางนางลี	่วสิาหกิจ

ชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร	 วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี	 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์	 วิสาหกิจชุมชน

มะพร้าวแก้วบ้านตันหยง	 วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าต�าบลปลายโพงพาง	 วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ	 วิสาหกิจชุมชน

บ้านริมคลองโฮมสเตย์	วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม	กลุ่มอาชีพเกลือ	สมุนไพร	หมู่	4	ลาดใหญ	่และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ตลาดน�้าท่าคา	ในวันศุกร์ที่	6	มีนาคม	2563	

	 วันที่	 12	 –	 13	 มีนาคม	 2563	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�าปรึกษาเชิงลึก	 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 พร้อมด้วยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ลงพื้นที่ด�าเนิน

โครงการในกิจกรรมที่	 2	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�าปรึกษาเชิงลึก	 ภายใต้โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จากประเด็นปัญหาและความต้องการรับบริการอย่างเร่งด่วนของกลุ่ม	น�าโดยวิทยากร

จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ได้แก่	 ผศ.เชาวลิต	 อุปฐาก	 นางสาวเปรมระพี	 อุยมาวีรหิรัญ	 นายเกชา	 ลาวงษา	 

และนางสาวชนิดา	 ประจักษ์จิตร	 วิทยาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพ้ืนท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าข้าวแต๋น

น�้าแตงโม	 ข้าวแต๋นอัญชัน	 ข้าวแต๋นบีทรูท	 น�้าเม่ียงค�า	 น�้าหม่ีกรอบหน้าธัญพืช	ณ	 วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋น

น�้าแตงโม	ต�าบลหนองนกไข่	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	ในวันพฤหัสบดีที่	12	มีนาคม	2563	และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการท�าไข่เยี่ยวม้า	และไข่เค็มสมุนไพร	ณ	วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี	ต�าบลจอมปลวก	อ�าเภอบางคนที	จังหวัด

สมุทรสงคราม	 ในวันศุกร์ที่	 13	 มีนาคม	 2563	ทั้ง	 2	 กิจกรรม	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 210	 คน	 จากการส�ารวจ

ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	96.20

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน

ก 
 

 
  

59



โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ได้ก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์พัฒนาการบรกิารวชิาการและ

พฒันาอาชพีอย่างมคีณุภาพ	โดยมเีป้าประสงค์เป็นแหล่งให้บริการวชิาการท่ีได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นท่ีพ่ึง

ทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ	การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ	ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน	และมีระบบเครือข่าย

ความร่วมมือและบูรณาการการท�างานร่วมกับองค์กรภายนอก	ก�าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ

	 โครงการ	“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง”	จึงเป็น

โครงการที่ช่วยพัฒนาชุมชนให้ได้รับองค์ความรู้	และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	ก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น	

และชุมชนสามารถเพิ่งพาตัวเองได้

การดำาเนินงานและผลการดำาเนินงาน

	 วันที่	17	–	18	มิถุนายน	2563	ลงพื้นที่ด�าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 เชาวลิต	 อุปฐาก	 น.ส.เปรมระพี	 อุยมาวีร

หิรัญ	 และนายเกชา	 ลาวงษา	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าน�้าพริกกะปิผงและการท�าผงโรยข้าว	 (คั่วกลิ้ง)	 แก่สมาชิก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว	 อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสาคร	 โดยมีสมาชิก

เข้าร่วมอบรมจ�านวน	30	คน	

	 วนัที	่22	–	23	มถินุายน	2563	ลงพืน้ทีด่�าเนนิโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาอาชพีกลุ่มวสิาหกิจชุมชน

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าครองแครงกรอบข้าวกล้องเขียวน�้านม	 กรอบเค็ม	 แป้งข้าวไรซ์เบอร์ร่ี	

และขนมเม็ดขนุน	แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร	อ�าเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม	

โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจ�านวน	30	คน	

	 โดยทั้ง	 2	 กิจกรรม	 มีผู ้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 60	 คน	 จากการส�ารวจความพึงพอใจในภาพรวม

ของผู้เข้าร่วมโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	95.40	

	 วันที่	 29	 –	 30	 กรกฎาคม	 2563	 ติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์	 โดยรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบ

ติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมควบคู่กับการสอบถามทางโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ	 พบว่า	

มีผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม	 จ�านวน	 60	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 น	 าความรู้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ	 โดยน�า

ความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม	คิดเป็นร้อยละ	86.67	และสร้างอาชีพใหม่	คิดเป็นร้อยละ	13.33

	 ทั้งนี้	 ทาง	 สวพ.	 มทร.พระนคร	 มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	 19	 (COVID-19)	

ด้วยการให้ผูเ้ข้าอบรมผ่านการวดัอณุหภมู	ิล้างมอื	ด้วยเจลแอลกอฮอล์	และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการ

อบรม
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โครงการให้คำาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 วัตถุประสงค์

	 1.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค�าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี

	 2.	เพื่อเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย

	 3.	เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด

	 4.	เพือ่เป็นหน่วยประสานงาน	ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยใีนสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	 .

  ผลการดำาเนินการ

	 30	ตุลาคม	2562	จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี	ในโครงการสร้างความรู	้ความเข้าใจ	

ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	(โอทอปสัญจร)	พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและ

สมุทรสาคร	ณ	โรงแรมริเวอร์ตัน	อัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม

	 21-22	มกราคม	2563	แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี	ในโครงการบริการสังคมสู	่Digital

Economy	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	รุ่นที่	1	ณ	วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน	บ้านเนิน

หนองบัว	ต�าบลเตาปูน	อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี

	 13-14	 กุมภาพันธ์	 2563	 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี	 ในโครงการบริการสังคม 

สู	่DigitalEconomy	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	รุน่ท่ี	2	ณ	ศนูย์การเรยีนรูช้มุชน	ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	บางขดุ	ต�าบล

บางขุด	อ�าเภอสรรคบุร	ีจังหวัดชัยนาท

	 18-20	กุมภาพนัธ์	2563	แจกแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์งานคลนิกิเทคโนโลย	ีในโครงการบรกิารสงัคมสู	่Digital	

Economy	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	รุ่นที่	3	ณ	ห้องศูนย์การเรียนรู้	Big	Data	Virtual	Lab	ชั้น	4	อาคาร

อเนกประสงค	์ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มทร.พระนคร

	 5-6	 มีนาคม	 2563	 ส�ารวจข้อมูลความต้องการของชุมชน	 ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ในกิจกรรมที่	 1	 โดยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส�ารวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่การ

ดูแลของส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	 จ�านวน	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มสตรีต�าบลพันท้ายนรสิงห	์ วิสาหกิจ

ชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์	 หมู่	 8	 วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต�าบลนาดี	 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล 

บ้านกระซ้าขาว	 และวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน�้าแตงโม	 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส�ารวจข้อมูล

ชุมชนในพื้นที่การดูแลของส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม	จ�านวน	11	กลุ่ม	ได้แก	่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 

แป้งร�่า	ต�าบลบางนางลี่	วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร	วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี	วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เกษตรสร้างสรรค์	วสิาหกจิชมุชนมะพร้าวแก้วบ้านตนัหยง	วสิาหกจิชมุชนผลิตรองเท้า	ต�าบลปลายโพงพาง	วสิาหกจิ

ชุมชนบ้านสบายใจ	 วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์	 วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม	 กลุ่มอาชีพเกลือสมุนไพร	 

หมู	่4	ลาดใหญ่	และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน�้าท่าคา	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ�านวน	158	คน

	 12-13	 มีนาคม	 2563	 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี	 ในโครงการบริการวิชาการสัญจร 

สู่ชุมชน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ในกิจกรรมที่	 2	ณ	 วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน�้าแตงโม	 ต�าบล 

หนองนกไข่	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	และ	วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี	ต�าบลจอมปลวก	อ�าเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม

	 22	 เมษายน	 2563	 ให้ค�าปรึกษาเรื่องการท�าขนมอบจากแป้งกล้วยแก่นายกฤษฎา	 แก้วเพชร	 โดยการ 

ส่งเอกสารข้อมลูเกีย่วกบัแป้งกล้วย	และการท�าขนมอบจากแป้งกล้วย	ให้แก่ผู้ขอรับบริการทางอเีมล์	ทัง้นีไ้ด้ให้ข้อมลู

การติดต่อขอรับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท�าขนมอบจากแป้งกล้วย	 คือ	 อาจารย์เปรมระพี	 อุยมาวีรหิรัญ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มทร.พระนคร	ในกรณีที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
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	 22	 เมษายน	 2563	 ให้ค�าปรึกษาเรื่องการจัดการร้านขายกาแฟ	 การเพ่ิมยอดขาย	 ออกแบบถ้วยกาแฟ 

แบบร้อนและแบบเย็น	 และแนะน�าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 แก่ศูนย์ออทิสติกไทย	 โดยในประเด็นการ

จัดการร้านขายกาแฟ	และการเพิ่มยอดขาย	แนะน�าให้ท�า	SWOT	ของธุรกิจ	เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส

และอุปสรรคของธุรกิจ	 และวิเคราะห์คู่แข่งในละแวกใกล้เคียง	 ในประเด็นของการออกแบบถ้วยกาแฟแบบร้อน

และแบบเย็น	 สามารถให้ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มทร.พระนคร	

ท�าการออกแบบให้ได้	 ทั้งนี้	 ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มทร.พระนคร	 จะติดต่อเพื่อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการออกแบบดังกล่าวต่อไป	 ในประเด็นของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

ซึ่งถ้วยกระดาษเกือบ	 100%	 ย่อยสลายเองไม่ได้	 ต้องผ่านกระบวนการแยกพลาสติกเคลือบออกจากผิวกระดาษ	

ซึ่งกระบวนการแยกนี้	ต้องใช้พลังงานมาก	เบื้องต้นแนะน�าให้ใช้เป็นแก้ว	Bio	เป็นแก้วพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคม	ี

แต่น�ามาเติมสารเร่ง	 เพื่อให้โมเลกุลภายในพลาสติกย่อยสลายได้เร็วขึ้น	 แก้ว	 Bio	 จะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่มีความร้อน	 ความชื้นออกซิเจน	 จนท�าให้พลาสติกเริ่มคลายโมเลกุลจนเล็กพอที่จุลินทรีย์และแบคทีเรีย 

ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมากินเป็นอาหารและย่อยสลายไปตามธรรมชาติ	 หรือแนะน�าให้ท�าโปรโมชั่น	 ลูกค้าน�าแก้ว 

ส่วนตัวมาเองลดทันที	5	บาท	เป็นต้น

	 5	 มิถุนายน	 2563	 ให้ค�าปรึกษาเรื่องการยืดอายุขนมเปียกปูนกะทิสด	 แก่นายยสินทร	 วิศรุตโกญจนาท	 

โดย	ดร.น้อมจิตต์	สุธีบุตร	อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มทร.พระนคร	ได้ให้ค�าปรึกษาว่าเปียกปูน

เป็นของสด	อายุการเก็บรักษาขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการท�า	การปรุงต้องมีความสะอาด	เก็บรักษาในตู้เย็น	และบรรจุใน

บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท

	 5	มถินุายน	2563	ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการน�าอาหารชนดิน�า้อย่างอืน่มาท�าเป็นผง	เช่น	น�า้ยาขนมจนี	ชนดิต่าง	ๆ	 

และอายุการเก็บรักษา	 แก่	 คุณสิริกุล	 บุญจันทร์	 โดย	 ดร.น้อมจิตต์	 สุธีบุตร	 อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์	 มทร.พระนคร	 ได้ให้ค�าปรึกษาว่าน�้ายาขนมจีนสามารถน�ามาอบแห้ง	บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยด์

สุญญากาศ	 และเก็บในอุณหภูมิห้องปกติได้มากกว่า	 3	 เดือน	 โดยข้ึนอยู่กับคุณภาพ	 วัตถุดิบ	 ความสะอาด	 และ

ขั้นตอนการท�า

	 11-12	 มิถุนายน	 2563	 ลงพื้นที่ด�าเนินโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี	 โดยได้รับ 

ความอนุเคราะห์วทิยากรจากคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	ได้แก่	ผูช่้วยศาสตราจารย์เชาวลติ	อปุฐาก	และอาจารย์

เปรมระพ	ีอยุมาวรีหิรญั	ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท�าขนมปังจากแป้งกล้วย	โดนทัแป้งกล้วย	และคกุกีก้ล้วย	แก่สมาชกิ

ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย	อึ๊งภากรณ์	บางขุด	จ.ชัยนาท	มีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจ�านวน	35	คน	

	 15	 มิถุนายน	 2563	 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี	 ในพิธี 

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น	 ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 กับพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม	 พร้อมทั้งลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาและ

ความต้องการของผูป้ระกอบการในพืน้ท่ีการดแูลของส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรสงคราม	ได้แก่	กลุม่วสิาหกจิ

ชุมชนบ้านสบายใจ	และ	กลุ่มน�้าตาลมะพร้าว	ท่าคา
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	 16	 มิถุนายน	 2563	 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี	 ในพิธี 

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น	 ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 กับพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร	 พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ส�ารวจปัญหา	 และ

ความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่การดูแลของส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	 ได้แก่	 กลุ่ม	M&T	 

ผ้ามัดย้อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองใหญ่

	 17	 –	 18	 มิถุนายน	 2563	 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลย ี

ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ.	2563	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าน�้าพริกกะปิผงและการท�าผงโรยข้าว	(คั่วกลิ้ง)	แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว	 อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสาคร	 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจ�านวน	

30	คน

	 19	 มิถุนายน	 2563	 ลงพื้นท่ีด�าเนินโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี	 โดยได้รับความ

อนุเคราะห์วทิยาก	รจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุมเดชา	พลเยีย่ม	และอาจารย์

ธนาพร	บุญชู	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าพิมเสนน�้า	ยาหม่องน�้า	และน�้ายาล้างจานสมุนไพร	แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเฮอร์บริสต้า	 (Herbristra)	 SMEs	 ต�าบลบางคูรัด	 อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี	 มีสมาชิกเข้าร่วมอบรม 

จ�านวน	 34	 คน	 โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทางศูนย ์คลินิกเทคโนโลยี	 สวพ.	 มทร.พระนคร	 ได ้ส ่งมอบให้	

ดร.พิมพ์พัชชา	 หยิมการุณ	 ประธานกรรมการพัฒนาสตรี	 อ�าเภอบางบัวทอง	 ส�าหรับน�าไปใส่ในตู ้ป ันสุข	

ซึ่งวางอยู่ด้านหน้าท่ีท�าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี	 3	 ต�าบลบางคูรัด	 เพื่อเป็นการแบ่งปันแก่บุคคลที่ยากไร้และขาดแคลน	 

ในช่วง	COVID-19	

	 22-23	 มิถุนายน	 2563	 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ.	2563	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าครองแครงกรอบข้าวกล้องเขียวน�้านม	กรอบเค็ม	แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่	และขนม

เม็ดขนุน	 แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร	 อ�าเภออัมพวา	 จังหวัดสมุทรสงคราม	

โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจ�านวน	30	คน

	 25-26	 มิถุนายน	 2563	 ลงพื้นท่ีด�าเนินโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี	 โดยได้รับ	

ความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	 ได้แก่	 อาจารย์นฤพน	 ไพศาลตันติวงศ์ 

และอาจารย์สัมภาษณ์	 สุวรรณคีรี	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่เหลือทิ้ง	

แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน	บ้านเนินหนองบัว	 ต�าบลเตาปูน	 อ�าเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุร	ีโดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจ�านวน	33	คน	ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวที่หลงเหลือ

มาจากการเกี่ยวเก็บข้าวแล้ว	 ยังเป็นการบูรณาการระหว่างจังหวัด	 ด้วยการขอความอนุเคราะห์เปลือกไข่เหลือทิ้ง 

จากผูป้ระกอบการทีท่�าธรุกจิขนมหวาน	ซึง่ทางศนูย์คลนิกิเทคโนโลย	ีสวพ.	มทร.พระนคร	ได้ลงพ้ืนทีส่�ารวจปัญหาและ

ความต้องการของผู้ประกอบการ	ในต�าบลส�ามะโรง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2562	พบว่า

มีเปลอืกไข่เหลอืทิง้จากกระบวนการท�าขนมหวานถงึวนัละประมาณ	3,000	ฟอง	ด�าเนนิการให้ค�าปรึกษาและบริการ

ข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการจ�านวน	324	คน	เผยแพร่ประชาสัมพันธ	์จ�านวน	17	ครั้ง	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	

ร้อยละ	97.00	

	 ทั้งนี้	ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี	สวพ.	มทร.พระนคร	มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	

19	(COVID-19)	ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมผ่านการวัดอุณหภูมิ	ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์	และสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาของการอบรม

64



สรุปผลการดำาเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ที่มา	:	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มทร.พระนคร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ตระหนักในความส�าคัญของการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้วยเชื่อมั่นว่า	 วัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ	 ช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิตของ

มหาวิทยาลยั	ซึง่เป็นทรพัยากรบุคคลท่ีมคีณุภาพของชาติต่อไป	โดยจดักจิกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย	

อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังเร่งปลูกฝังจิตส�านึกให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้รู้จักคุณค่า	 รู้จักอนุรักษ์	

ท�านุบ�ารุง	และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล�้าค่าของชาติให้คงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป

	 โดยในปี	 2563	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ได้ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย	 

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	 และท�านุบ�ารุงพิธีกรรมทางศาสนา	 ผ่านการด�าเนินโครงการ/

กิจกรรมที่เป็นการพัฒนา	อาทิ

โครงการ “การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย”

 อาจารย์ปิยะธิดา	สีหะวัฒนกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร	์และดร.ธนภพ	โสตรโยม	ผู้ช่วยคณบดี	

ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหยุนหนาน	ในโอกาสเดินทางศึกษา

ดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 จัดกิจกรรม	Work	 Shop	 2	 หลักสูตร	

ได้แก่	ศิลปะการพับกลีบดอกบัว	และพัดบุหงา	 โดยมี	อาจารย์นิอรดาว	 เจริญพร	อาจารย์รุ่งฤทัย	ร�าพึงจิต	อาจารย์

อนุสรณ์	 ใจทน	และอาจารย์ขจร	อิศราสุชีพ	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์	 เป็นวิทยากร	

เมื่อ	15	พฤศจิกายน	2562	ณ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เยาวชนสาธารณรัฐประชาชนจีน บินตรงเรียนทำาอาหารไทย

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ฝึกอบรมอาหารไทย	 ให้แก่	 Mrs.Liu	 qiaoping	 และเยาวชนจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 จ�านวน	 3	 คน	 ฝึกอบรมอาหารไทย	 ในหลักสูตรต้มย�ากุ้ง	 ผัดไทย	 ส้มต�า	 เเกงเขียวหวาน

ไก่	 โดยมี	 ผศ.เจตนิพัทธ์	 บุณยสวัสดิ์	 และอาจารย์ศิวกร	 ตลับนาค	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	

เป็นผู้ถ่ายทอด	เมื่อ	4	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องปฏิบัติการครัว	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มทร.พระนคร	

เผยแพร ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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กระทงลอย ณ ไอคอนสยาม

 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร	 จัดท�ากระทงลอย	 บอกเล่าเรื่องราว	 4	 ภาค	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	

ภาคกลาง	 ภาคใต้และภาคอีสาน	 โดยการน�าเอกลักษณ์และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของแต่ละภาคเป็นแนวคิดในการจัดท�า	ร่วมกับ	สุขสยาม	ไทยเบฟ	

เมอืงไทยประกันชีวติและธนาคารกสกิรไทย	ผลงานนกัศกึษาคณาจารย์และ

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	จดัแสดงเมือ่วนัที	่8-11	พฤศจกิายน	

2562	ในโอกาสฉลองครบรอบ	1	ปี	“1	ศก	แห่ง	7		สุข	ที่เมืองสุขสยาม”	

บริเวณกลางสระน�้าภาคใต้	สุขสยาม	ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

	 ในการนี้	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	 น�าคณาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการ

ประดิษฐ์กระทงเชิงสร้างสรรค์	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2562		

จัดดอกไม้ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ภายใน

ท�าเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับ	 นายหลี	 เค่อเฉียง	 (H.E.	Mr.	 Li	 Keqiang)	 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน	

ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล	 ณ	 ตึกไทยคู่ฟ้า	 ตึกสันติไมตรีและ

ตึกภักดีบดินทร์	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2562
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รักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน

บริหารธุรกิจ  สร้างจิตสำานึกเยาวชน-อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ จัดกิจกรรม  “การจัดการปลูกรักเพื่อรักษ์”

	 บริหารธุรกิจ 		 สร้างจิตส�านึกเยาวชน-อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		 จัดกิจกรรม	”การจัดการปลูกรักเพื่อรักษ์”	

วันที่		 19		 ตุ ลาคม		 2562		 ณ	 พิพิธภัณฑ์		ท้องถิ่นกรุงเทพ		 เขตบ างขุนเทียน	 โ ดยได้รับเกียรติ	จาก		 คุณพลเฉลิม	 ศรมณี	 

ผู้อ�านวยการเขตบางขุนเทียน	และ		คุณทวีพร	โชตินุชิต	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตบางขุนเทียน	ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ

เรื่อง	การปลูกป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	และได้จัดเจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน	น�าอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นโกงกาง		เพื่อสร้างจิตส�านึก		และตระหนัก	ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

“โครงการตามรอยพระราชดำาริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ประจำาปี 2563”

	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	โดยงานศิลปวัฒนธรรม	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	จัดโครงการ	“ตามรอยพระราชด�าริ

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช	ประจ�าปี	2563”	ระหว่างวันที	่12-14	มกราคม	2562	

ณ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	และศึกษาดูงาน	ณ	อุทยานธรรมชาติวิทยา	อ�าเภอสวนผึ้ง	จั งหวัดราชบุรี	 เพื่อพัฒนา

และแปรรูปให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุปโภค	บริโภค	และส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช	ให้กว้างขวางขึ้น	

โดยแบ่งกิจกรรมเป็น	3	กิจกรรม	ได้แก่		•	กิจกรรมที่1	การอบรมและฟังบรรยาย	เรื่อง	การด�าเนินงานของโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)	และการใช้ประโยชน์

จากพันธุ กรรมพื ช 	 การท�า สบู่	 แ ละ เจลล้ างมือ	ณ	อุทยานธรรมชาติวิทย า	อ�าเภอสวนผึ้ง	 จังหวัดราชบุรี	 	 •	 กิจกรรมที่	 2	

ฝึกปฏิบั ติกา รพั ฒนาผลิต ภัณฑ์แ ละ การ ใช้ประโยชน์ จากพืชสู่งานคหกรร มศาสตร์	 หัวข้อ	 “น�้าข้ าวโพดผสมธัญพืช”	 และ

หัวข้อ	“การจัดสวนถาด”		•	กิจกรรมที่	3	น�าเสนอผลงานการบูรณาการศึกษาดูงานจากแห่งศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์

และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้งานประโยชน์จากพืชสู่งานคหกรรมศาสตร์
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ทำานุบำารุงพิธีกรรมทางศาสนา

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

	 รศ.สุภัทร า	 โก ไศ ย กานนท์	 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

มอบหมายให้	ผศ.ลกัขณา	จาตกานนท์	รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาและศษิย์เก่า	น�าคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และ

บคุลากร	เข้าร่วมกจิกรรมเทศน์มหาชาต	ิเฉลมิพระเกยีรตฯิ	พลเรอืเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงชมุพรเขตอุดมศักดิ	์ 

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ	19	ธันวาคม	2562	จัดโดย	วัดบางแวก	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	17	

ธันวาคม	2562	ในการนี	้มทร.พระนคร	ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาต	ิกณัฑ์ที	่๔	กณัฑ์วนประเวศน์	โดยมีพระครู

ศรีธรรมประสิทธิ์	(สม)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	วัดหลักสี	่เป็นผู้แสดงธรรมเทศนา	โดยได้รับปัจจัยกัณฑ์เทศน์จากผู้บริหาร 

และบุคลากร	มทร.พระนคร	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	18,400	บาท

ราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่เทพนิมิต

	 รศ.สุภทัรา	โกไศยกานนท์	รกัษาราชการแทนอธกิารบด	ี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	พร้อมด้วย 

ผู้บริหาร	 คณาจ าร ย์	 และบุ ค ลากร	 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะเสนาสนะ	ณ	 วัดใหม่เทพนิมิต	 

เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	รวมยอดปัจจัยท�าบุญกฐินสามัคคี	ประจ�าปี	2562	ทั้งสิ้นจ�านวน	360,816	บาท	เมื่อวันที่	 

9	พฤศจิกายน	2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

	 รศ.สุภัทร า	 โก ไศ ยกานนท์	 รักษาราชการแทน

อธิการบดี	 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

น�าผู้บริหา รแสด งเ จตจ�านงสุจริต	 เสริมสร้างคุณธรรม

และความโปร่ งใสใ นก ารบริหารงานโดยมีแนวทาง

ในการปฏิบัต	ิ จ�า นวน	10	ด้าน	 ได้แก่	 การปฏิบัติหน้าที่	

การใช้งบประ มาณ	 ก าร ใช้อ�านาจ	 การใช้ทรัพย์สิน

ทางราชการ	 ก ารแก้ ไข ปัญหาการทุจริต	 คุณภาพการ

ด�าเนนิงาน	ประสทิธภิาพการสือ่สาร	ปรบัปรงุระบบการท�างาน	 

การเปิดเผยข้อมลู	และการป้องกนัการทจุริต	เพือ่แสดงถงึ

ความยดึมัน่ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน่ตลอดจนส่ง

เสริม	 สนับสนุนให้ บุ คลากรมีจิตส�านึกในการต่อต้านการ

ทุจริตทุกรูปแบบ	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติ งาน	 แ ละ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	

ซึ่งจะท�าให้เ กิดคว าม ศรัทธา	 และความไว้วางใจแก่ผู้รับ

บริการ	เมือ่วนัท่ี	11	มนีาคม	2563	ณ	ห้องประชมุรพีพัฒน์	

อาคารส�านักงานอธิการบดี	(ศูนย์เทเวศร์)

 แสดงเจตจำานงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

70



 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 ผลการประเมินคุณ ธรรมแ ละ ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 

    
	 เมือ่พจิารณาตามตวัชีว้ดั	พบว่า	ตัวชีว้ดัการเปิดเผยข้อมลู	และตวัชีว้ดัการป้องกนัการทจุรติ	ได้คะแนน

สูงสุด	 เท่ากับ	 100	 คะแนน	 รองลงมา	 คือ	 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่	 (93.22	 คะแนน)	 ตัวชี้วัดการใช้อ�านาจ	

(90.68	คะแนน)	ตวัชีว้ดัการปรบัปรงุการท�างาน	(89.87	คะแนน)	ตวัชีว้ดัประสิทธภิาพการส่ือสาร	(89.63	คะแนน)	

ตัวชี้วัดคุณภาพการด�าเนินงาน	 (88.48	 คะแนน)	 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ	 (86.91คะแนน)	 การใช้

งบประมาณ	(86.46	คะแนน)	การแก้ปัญหาการทุจริต	(85.66	คะแนน)	

การจัดอันดับผลคะแนน

	 เมื่อท�าการจัดอันดับผลคะแนนในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ได้ในอันดับที่ 9 จากจำานวน 83 หน่วยงาน	และได้ในอันดับที	่1	จากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จ�านวน	9	หน่วยงาน

ที่มา	:	สรุปรายงานผลการประเมิน	ITA	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านักประกันคุณภาพ	มทร.พระนคร

โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 93.38 คะแนน อยู่ระดับ A

71



ตารางสรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายองค์ประกอบ ระดับสถาบัน

Asia

ที่มา	:	http://webometrics.info/en/Asia?page=24

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

ผลการการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
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เปิดแผนยุทธศาสตร์พลิกโฉม มทร.พระนคร

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	จัดโครงการอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการด�าเนินงานตามนโยบาย

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อน�าไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2563	 เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัย

อย่างเป็นระบบ	โดยได้รับเกียรติจาก	ศ.ดร.สุรพงษ	์โสธนะเสถียร	นายกสภามหาวิทยาลัย	เป็นประธานในพิธีเปิด

และบรรยายพิเศษ	 เรื่องการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	 สู่การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จดุเน้น	เพือ่การพลกิโฉมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	นอกจากน้ียงัมกีารเสวนาการพลกิโฉม	มทร.พระนคร	

โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก	่

	 	 ศ.ดร.วิรุณ	ตั้งเจริญ	ศ.ดร.อัมพร	ธ�ารงลักษณ์	

	 	 นายเขมทัตต์	พลเดช	

	 	 นางสุรางคณา	วายุภาพ	

	 พร้อมกิจกรรมระดมความคิดเห็น	 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	 เพื่อจัดท�าโครงการส�าคัญ	 แยกเป็น	

6	กลุ่ม	 จาก	 5	 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ณ	ห้องประชุมมงคลอาภา	 3	คณะบริหารธุรกิจ	 (ศูนย์พณิชยการ

พระนคร)	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2563
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พัฒนาประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากร

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 โดยฝ่ายบริหาร	 จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์สู ่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์	 เพื่อมุ ่งฝึกอบรมให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆและศึกษา

ดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒธรรม	 สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา

งานการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่	การจัดโครงการออกเป็น	2	ระยะ	

	 ระยะที่	 1	 อบรมเชิงปฏิบัติการ“เปลี่ยนกิน	 เปล่ียนชีวิต	 กับ	 3	 อ.”	 ได้รับเกียรติจาก	 อ.ไกร	 มาศพิมล	

นักโภชนาวิทยา	 ประจ�าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมิชช่ัน	 เมื่อ	 9	 มกราคม	 2563	 ณ	 อาคารเรือนปัญญา 

	 ระยะที	่2	ศึกษาดงูานตามแหล่งเรยีนรูด้้านคหกรรมศาสตร์	ณ	จงัหวดันครราชสีมา	เมือ่วนัที	่10-11	มกราคม	

2563	 ศึกษาดูงาน	ณ	 วัดหน้าพระธาตุ	 หรือวัดตะคุ	 วัดเก่าแก่ของชาวปักธงชัย	 มีความโดดเด่นด้วยงานจิตกรรม 

ฝาผนังที่เก่าแก่ของ	 อ�าเภอปักธงชัย	 ชมการท�าเส้นหมี่ตะคุ	 เมืองโคราช	ณ	 ห้างหุ้นส่วน	 จ�ากัด	 แม่ตุ้ย	 หมี่ตะคุ	 

ชมการเขียนลายบาติกบนผ้าไหม	 ณ	 คญา	 บาติก	 เน้นการออกแบบลวดลายและลงสีให้สะท้อนเอกลักษณ์วิถี

ชีวิตตามแบบฉบับคนอีสาน	 ด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม	 ชมฟาร์มเห็ด	 ณ	 วังน�้าเขียวฟาร์ม	 โรงงานเพาะเห็ดแบบ 

ออร์แกนิค	ปลอดสารพิษ	ในรูปแบบอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน	ชมการเกษตรครบวงจร	ณ	วิลเลจ

ฟาร์ม	แอนด์	ไวน์เนอรี่	ชมผลผลิตกาแฟ	เมล็ดกาแฟคั่วบด	ณ	ชุมชนนวัตวิถี	บ้านไทยสามัคคี	อ�าเภอวังน�้าเขียว	และ

เยี่ยมชมการปลูกเมล่อน	ณ	รักจังฟาร์ม	จังหวัดนครราชสีมา		

โครงการส่งเสริมการนำาองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของหน่วยงาน

	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการน�าองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงาน	 เรื่อง	 การจัดการ

ความรูร้ายบคุคล	(Individual	KM)	ซึง่เป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบแบ่งกลุม่โดยม	ีรศ.น.ท.หญงิ	ดร.ชมสภุคั	ครุฑกะ	

อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและคณะ	 เป็นวิทยากรให้ความรู้	 นอกจากนี้

ยังมีการบรรยายเรื่อง	“สอน	Gen	Z	สู่ไทยแลนด์	4.0”	และเรื่อง	“เหมือนกันตรงเหตุต่างกันตรงผล...มีเรื่องมีลาว”	

รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัต	ิ3	CoP	จัดขึ้นระหว่างวันที	่16-17	มีนาคม	2563	ณ	ห้องประชุม

กรมหลวง	ชั้น	6	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ราชมงคลพระนคร	(เทเวศร์)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 

และบริหารทรัพย์สิน

	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาประสทิธภิาพในการท�างานของบคุลากรด้านการเงนิ	บญัช	ีพัสดุ	และบรหิารทรพัย์สนิ	

เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่การเงิน	 บัญชี	 พัสดุและบริหารทรัพย์สินได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ประสบการณ์และ

ข้อเสนอแนะ	เพื่อแก้ปัญหา	อุปสรรคในการปฏิบัติงาน	ณ	ห้องประชุมกรมหลวง	ชั้น	6	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	

ศูนย์เทเวศร	์ราชมงคลพระนคร	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2562
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

ส่งเสริมการน�าองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงาน

พัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรด้านการเงิน	บัญชี	พัสด	ุและบริหารทรัพย์สิน
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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(เป็นการประมาณการงบการเงิน	เนื่องจากอยู่ระหว่างส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงิน)

78



ที่มา	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	รายงานการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุด	30	กันยายน	2563

งานบัญช	ีกองคลัง	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สถิติการศึกษา
ปีการศึกษา 2563สรุป

66
หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	7	หลักสูตร

ปริญญาตรี	48	หลักสูตร

ป.บัณฑิต	1	หลักสูตร

ปริญญาโท	6	หลักสูตร

ปริญญาเอก	4	หลักสูตร

7

48

1

6

4

ในปีการศึกษา	2563	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร	จัดการเรยีนการสอน	ท้ังหมด	66 หลักสูตร 

จ�าแนกเป็น

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	7	หลักสูตร

- ระดับปริญญาตรี	48	หลักสูตร

- ระดับ	ป.บัณฑิต	1	หลักสูตร

- ระดับปริญญาโท	6	หลักสูตร

- ระดับปริญญาเอก	4	หลักสูตร

วิทยาศาสตร์สัมคมศาสตร์

จำาแนกตามผลผลิต

หลักสูตร หลักสูตร

15 51

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 25631

80



2.03%

1.98%

6.59%

21.99%

37.18%

3.36%

8.79%

10.45%

7.63%

จำ�แนกตามคณะ

2.1

ปีการศึกษา 2563
2 นักศึกษา

นักศึกษารับไว้ 

-	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จ�านวน	300	คน	(7.24%)

-	ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	3,587	คน	(86.60%)	

-	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	179	คน		(4.32%)	

-	ระดับปริญญาโท	จ�านวน	63	คน	(1.52%)	

-	ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	13	คน	(0.31%)	

ในปีการศึกษา	2563	มหาวิทยาลัยฯ	รับนักศึกษาเข้าศึกษา	ทั้งสิ้น		จ�านวน		

จำาแนกตามระดับการศึกษา
4,142 คน

ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านสังคมศาสตร์

41.65%

58.35%

ด้านวิทยาศาสตร์	2,417	คน	(58.35%)

ด้านสังคมศาสตร์	1,725	คน	(41.65%)

จำ แนกตามผลผลิต

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	กรกฏาคม	2563	
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2.2 นักศึกษาทั้งหมด

นักศึกษาทั้งหมด

ปีการศึกษา	2563	

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมด

ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563	

12,289 คน

จำ�แนกตามคณะ

จ�านวน	

จำ แนกตามผลผลิต

ด้านวิทยาศาสตร์

7,363		คน

ด้านสังคมศาสตร์

4,926		คน

59.92% 40.08%

โดยจ�าแนกเป็น

-	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จ�านวน	734	คน	(5.97%)

-	ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	11,105	คน	(90.37%)

-	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	179	คน	(1.46%)

-	ระดับปริญญาโท	จ�านวน	231	คน	(1.88%)

-	ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	40	คน	(0.33%)	
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ผู้สำ เร็จการศึกษา 
จำ�แนกตามคณะ

2.3 ผู้ส� เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมีจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา	ในปีการศึกษา	2562		

ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563	จ�านวน

จำ แนกตามผลผลิต

ด้านสังคมศาสตร์
1,636		คน

3,681คนจ�าแนกเป็น

-	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จ�านวน	190	คน	(5.16%)		 -	ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	3,270	คน	(88.83%)	

-	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	171	คน	(4.65%)		 -	ระดับปริญญาโท	จ�านวน	49	คน	(1.33%)	

-	ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	1	คน	(0.03%)	

ด้านวิทยาศาสตร์
2,045		คน

55.56%

44.44%
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2.4 นักศึกษาออกระหว่างปี
	 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาออกระหว่างปี	ในปีการศึกษา	2562  

ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563		จ�านวน		 	 	 	 	 	คิดเป็นร้อยละ 6.62 เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 

จ�านวน 12,873 คน

จ�าแนกเป็น	

-	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จ�านวน	59	คน	(6.92%)	

-	ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	764	คน	(89.67%)	

-	ระดับปริญญาโท	จ�านวน	27	คน	(3.17%)	

-	ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	2	คน	(0.23%)	

852 คน

สาเหตุของการออกระหว่างปี	ดังนี้

1.	พ้นสภาพ	จ�านวน	340	คน	(39.91%)

2.	ถอนชื่อ	จ�านวน	334	คน	(39.20%)	

3.	ลาออก	จ�านวน	178	คน	(20.89%)

นักศึกษาออกระหว่างปี
จำ�แนกตามคณะ

จำ แนกตามผลผลิต

ด้านวิทยาศาสตร์
594		คน

ด้านสังคมศาสตร์

258		คน30.28%69.72%
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จ� แนกตามประเภทบุคลากร  

3 บุคลากร

3.1

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563	

จ�าแนกเป็น

-	บุคลากรสายวิชาการ	จ�านวน	507	คน	(42.39%)	

-	บุคลากรสายสนับสนุน	จ�านวน	689	คน	(57.61%)	

1,196 คน

จ�านวน	

507, 
42.39%

689, 
57.61%

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

3.1.1 บุคลากรสายวิชาการ	 จ�านวน	 507	 คน	

จ�าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จ�านวน	 245	 คน	 (48.32%)	 พนักงานมหาวิทยาลัย	

จ�านวน	 247	 คน	 (48.72%)	 และพนักงานราชการ	 

จ�านวน	1	คน	(0.20%)	ลูกจ้างชั่วคราว	จ�านวน	14	คน	 

(2.76%)			

 

3.1.2 บุคลากรสายสนับสนุน	 จ�านวน	 689	 คน	

จ�าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จ�านวน	52	คน	(7.55%)	พนักงานมหาวิทยาลัย	จ�านวน	

318	คน	 (46.15%)	พนักงานราชการ	จ�านวน	34	คน	

(4.93%)	 ลูกจ้างประจ�า	 จ�านวน	 42	 คน	 (6.10%)	

และลูกจ้างชั่วคราว	 จ�านวน	 243	 คน	 (35.27%)	

245 247

1 0 14

52

318

34 42

243

0

50

100

150

200

250

300

350

ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว

สายวิชาการ 245 247 1 0 14

สายสนับสนุน 52 318 34 42 243

จ�า
นว

น	
(ค

น)
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จ� แนกตามระดับการศึกษา

จ� แนกตามระดับต� แหน่งวิชาการ 

ต�่ากว่าปริญญาตรี	จ�านวน	81	คน	(6.77%)			 ปริญญาตร	ีจ�านวน	460	คน	(38.46%)	

ปริญญาโท	จ�านวน	475	คน	(39.72%)	 	 ปริญญาเอก	จ�านวน	180	คน	(15.05%)

บุคลากรสายวิชาการ	จ�านวน	507	คน	จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ	ดังนี้

-	ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	จ�านวน	6	คน	(1.18%)

-	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	144	คน	(28.40%)	

-	ต�าแหน่งอาจารย์	จ�านวน	357	คน	(70.41%)

*	ภาพแสดงร้อยละจากมากไปน้อย
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4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2563�

1,105,883,950 บาท

746,714,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย		

200,000,000

0

บาท

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

งบประมาณเงินรายได้	

359,169,250 บาท

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	รวมเป็นเงิน	

67.52% 32.48%

งบเงินอุดหนุน

442,675,900 บาท

59.28%

งบบุคลากร

206,251,900 บาท

27.62%

งบดำเนินงาน

16,119,000 บาท

2.16%

งบลงทุน

81,667,900 บาท

10.94%

งบประมาณรายจ่าย4.1
มหาวิทยาลัยฯ	ได้รับงบประมาณรายจ่าย	จ�านวน	746,714,700	บาท	

จำาแนกตามงบรายจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	หลังหักพรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	

  * ไม่นับรวมกองทุนวิจัยแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	จ�านวน	29,285,900	บาท
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งบบุคลากร, 
47,363,040

งบด าเนินงาน, 
108,125,120

งบลงทุน, 
4,966,810

งบเงินอุดหนุน
37,867,800

งบรายจ่ายอื่น, 
71,821,800

งบกลาง, 
89,024,680

งบประมาณเงินรายได้4.2
มหาวทิยาลยัฯ	ได้รบังบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	359,169,250	บาท	

จำาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต

จำาแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย

13.19%

24.79%

20.00%

10.54%

1.38%

30.10%

514,112,600

129,199,500

44,620,600

4,567,000

2,715,000

51,500,000

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทย์ฯ

ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมฯ

บริการวิชาการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงานยุทธศาสตร์	(Thailand	4.0)
(6.90%)

(0.36%)

(0.61%)

(5.98%)

(17.30%)

(68.85%)
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จำาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต

49,791,430

158,140,450

57,319,070

499,120

2,105,000

2,289,500

89,024,680

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยฯ์

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมฯ

บริการวิชาการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงานบูรณาการฯ

งบกลาง
(24.79%)

(0.64%)

(0.59%)

(0.14%)

(15.96%)

(44.03%)

(13.86%)

รายงานสถิติการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2563 

 
จัดท ำโดย 

งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน 
 
 

นางสาวพิรุฬห์ภัค  เนตรสืบสาย   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 

สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  
เว็บไซต์กองนโยบำยและแผน http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/ 

ดาวน์โหลด -> เอกสารเผยแพร่ -> รายงานสถิติการศึกษาประจ าปี 2563 
 

หรือ 
 

https://goo.gl/aZQJNM 
 

 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

โทร 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 6082-6085 
E-Mail :  plan.rmutp@rmutp.ac.th 
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จัดท� โดย
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  กองนโยบายและแผน

นางสาวพิรุฬห์ภัค		เนตรสืบสาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน		เอกสารเผยแพร่		รายงานประจ�าปี	2563

จัดท ำโดย
งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน 

นางสาวนวรัตน์   การะเกษ หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 

สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 
เอกสารเผยแพร  รายงานประจําป 2561 

http://ppd.offpre.rmutp.ac.th 

หรือ Scan QR Code ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF 

Link : https://goo.gl/gVWdGt 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

โทร 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 6082-6085 
E-Mail :  plan.rmutp@rmutp.ac.th 
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