
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ศูนย์
พาณิชยการ

พระนคร

ศูนย์

พระนคร
เหนือ

ศูนย์โชติเวช

ศูนย์
เทเวศร์

4 ศูนย์ พื้นที่รวม 52 ไร่  
3 งาน 38 ตารางวา จ านวนนักศึกษา 13,822 คน



การบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผศ.เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รายชื่อผู้บริหาร



วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิต
เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ 
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล



ข้อมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



จ าแนกตามประเภท บุคลากร

จ ำนวน  1,256 คน
264 คน

(21.02%)

300 คน
(23.89%)

52 คน
(4.14%)

34 คน
(2.71%)

250 คน
(19.90%)

64 คน
(5.10%)

292 คน
(23.25%)

พนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้สอน) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ (สายสนับสนุน) ข้าราชการ (ผู้สอน)

อัตรำที่มีคนครอง



จ าแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ

จ ำนวน  568 คน

(รศ.)1.08 : (ผศ.)25.05 : (อ.)73.87

6 คน
(1.08%)

139 คน
(25.05%)

423 คน
(73.87%)

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์



จ าแนกประเภทบุคลากรตามระดับการศกึษา

จ ำนวน  568 คน

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย์ 12 320 91

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 3 106 30

รองศาสตราจารย์ 1 4 1

12 คน (75.00%)

320 คน (74.42%)

91 คน (74.59%)

3 คน (18.75%)

106 คน (24.65%)

30 คน (24.59%)1คน (6.25%

4 คน (0.93%) 1 คน (0.82%)



จ าแนกตามประเภทบุคลากรสายสนับสนนุ

จ ำนวน  683 คน

(ปริญญำตร)ี79.94 : (ปริญญำโท) 20.06

546 คน 
(79.94%)

137 คน
(20.06%)

ปริญญาตรี ปริญญาโท



นักศึกษาเข้าใหมป่ีงบประมาณ 2560

จ ำนวน  4,522 คน

2,542 คน 
(56.21%)

1,980 คน
(43.79%)

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์



นักศึกษาทั้งหมดปงีบประมาณ 2560

จ ำนวน  13,822 คน

8,231 คน 
(59.55%)

5,591 คน 
(40.45%)

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์



นักศึกษาผูส้ าเรจ็การศกึษา  

จ ำนวน  3,223 คน

1,769 คน 
(54.89%)

1,454 คน 
(45.11%)

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์



การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร





พัฒนำระบบงำน มีมำตรฐำน งำนคุณภำพ ควำมมีส่วนร่วม 
คือ ผลงำนเพื่อพัฒนำนักศึกษำตำมพันธกิจส ำคัญสูงสุด

Output                    :  นักศึกษาจบตามแผน
Outcome : บัณฑิตท างานภายใน 1 ปี 
Ultimate outcome     :  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

ดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษา



ความส าเร็จของการด าเนินงาน
 สรุปสถิติการศึกษา

สถิตินักศึกษาเข้าใหม่ และผู้ส าเร็จการศึกษา ย้อนหลัง 4 ปี

ปีการศึกษา 2560 ยังไม่สิ้นปีการศึกษา

ด้านการจัดการเรียนการสอน



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

ชมรมศิลปะการแสดง และนักศึกษา ราชมงคล
พระนครคว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพฯ

ราชมงคลพระนครจัดงานนิทรรศการแสดงผล
งานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

ราชมงคลพระนคร คว้า 10 รางวัล การแข่งขันท าอาหารและแกะสลัก



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

“RMUTP RACING” คว้ารางวัลประเภท prototype (ICE) ในการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia 2018



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

ราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

โครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้”การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ
ส าหรับผู้น านักศึกษา”

การบรรยายหลักสูตรผู้น าทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน
ศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น กิจกรรมจิตอาสา ส าหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

อาจารย์ – นักวิจัยเศรษฐศาสตร์พลังงาน 
ราชมงคลพระนครร่วมเสวนาเวที กฟผ.

กฟผ.หนุนนักวิจัยราชมงคลพระนคร



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

การอบรม “อาหารไทยดั้งเดิม” 
สูตรต้นต ารับโชติเวช



การอบรมหลักสูตรออกแบบตกแต่งอาหาร (Culinary Dosing)ราชมงคลพระนครจัดประชุมวิชาการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

อบรมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ราชมงคลพระนครจัดร่วมกับ สปน.ให้การต้อนรับเยาวชน
อาเซียนรุ่นที่ 2 เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพระยุคลบาท



การมีงานท าของบัณฑิต

ร้อยละ 92.40

ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน

ร้อยละ 91.60



ด้านการลงนามความร่วมมือ  

ราชมงคลพระนคร MOU บริษัทดีไซน์ฯ พัฒนา
ทักษะการใช้งานโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม

ราชมงคลพระนคร ผนึกก าลังตั้งศูนย์สอบ
สมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับสถาบัน            
มาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ด้านการลงนามความร่วมมือ  

ราชมงคลพระนคร ลงนามเตรียมพร้อม
นักศึกษาสหกิจ ด้านธุรกิจค้าปลีก

ราชมงคลพระนคร จับมือมูลนิธิครอบครัว
พอเพียงปลูกจิตส านึกจิตอาสา



ด้านการลงนามความร่วมมือ  

ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก 
International College of Dongguan University 
of Technology ประเทศจีน

ราชมงคลพระนคร เจรจาหารือหลักสูตรการ
ฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกับ Curtin University 
ประเทศออสเตรเลีย



ด้านการลงนามความร่วมมือ  

ราชมงคลพระนคร จับมือโอเรียนเต็ล ปั้นบัณฑิตมือโปร
ราชมงคลพระนคร จับมือโรงแรมวินซ์ ประตูน้ า พัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษาด้านโรงแรม



ลูกค้ำของเรำ คือ ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง

ความร่วมมือกับบริษัทชั้นน าภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาก าลังคนของประเทศ



รากฐานส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

Education partners  
• Festo 

• Bosch 

• KUKA

• Huawei

• Duale Hochschulr Baden-Wuerttemberg

• Etc.

ควำมร่วมมือกับบริษัทชั้นน ำนำนำชำติ 

เครือข่ำยวิชำกำรระดับนำนำชำติเข้มแข็ง คือ ค ำตอบที่ส ำคัญในอนำคต



 การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้

ความส าเร็จของการด าเนินงาน  



ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 MOU กับต่างประเทศ และ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2560 มทร.พระนคร 
มีการท าข้อตกลง(MOU) กับต่างประเทศ 

จ านวน 7 ฉบับ
- ประเทศ เยอรมัน จ านวน 1 ฉบับ
- ประเทศ ไต้หวัน  จ านวน 1 ฉบับ
- ประเทศ เอสโตเนีย จ านวน 1 ฉบับ
- ประเทศ อินโดนีเซีย จ านวน 1 ฉบับ
- ประเทศ นิวซีแลนด์ จ านวน 2 ฉบับ
- ประเทศมาเลเซีย จ านวน 1 ฉบับ

ปี พ.ศ. 2560 มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน เข้ามา
ศึกษาใน มทร.พระนคร (ไม่นับนักศึกษาเดิม) 
- จากประเทศจีน จ านวน 36 คน
- จากประเทศภูฏาน จ านวน 10 คน 
- จากประเทศ เยอรมัน จ านวน 7 คน
- จากประเทศ ปากีสถาน จ านวน 1 คน

(โครงการ IASTE Thailand)
- จากประเทศ โปแลนด์ จ านวน 1 คน

(โครงการ IASTE Thailand)
และ นักศึกษาคณะสิ่งทอ มทร.พระนคร ได้ทุนไป
แลกเปลี่ยน ณ ประเทศเอสโตเนีย 1 คน

ข้อมูลจาก กองวิเทศสัมพันธ์ (7 ก.พ.2561)



ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

“สายฟ้า” 
รถยนต์ไฟฟา้ต้นแบบ
คันแรกประหยดั

พลังงาน

รถยนตไ์ฟฟ้าตน้แบบ พร้อมใช้นวัตกรรมยืนยันเจ้าของรถด้วยการ
สแกนเส้นเลือดด า (Vein Scanner) 



 การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้



กำรน ำแผนพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ ด้วยระบบ P-D-C-A  
เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครอย่ำงต่อเนื่อง

 ยุทธศาสตร์ มทร. พระนคร 15 ปี และแผนพัฒนาฯ 5 ปี



ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

วันนักประดิษฐ์



ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  

ราชมงคลพระนคร ลงนาม MOU กับ อบต.บางครก 
และ อบต.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

ราชมงคลพระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชนใน จังหวัดกาญจนบุรี



ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานการวิจัยและทดสอบ
ตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์



ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ราชมงคลพระนคร ในฐานะตัวแทนสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 176 น าคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ 
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 เข้ากราบแสดงมุทิตาจิตพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวง
พ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร



ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

19 พฤษภาวันอาภากร



ด้านการบริหารจัดการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ



ลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์และระบบปฏบิัติการ เพื่อรองรับการใชง้านโปรแกรมลขิสทิธิแ์ละ
ระบบปฏิบัตกิารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

ด้านการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ

แผนงาน

พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ภา
รก

ิจพื้
นฐ

าน
ภา

รก
ิจบ

ูรณ
าก

าร

เป้าหมายให้บริการกระทรวง

ประชาชนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน

คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(188.8077 ล้านบาท)

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
(112.1729 ล้านบาท)

ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ  (5.0000 ล้านบาท)

การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุก
ระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและ

เสมอภาค

ผลผลิต : ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
(3.0000 ล้านบาท)

บุคลากรภาครัฐ (ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน)

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (478.5895 ล้านบาท)

ผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้และ
งานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม(11.6682 ล้านบาท)

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ (2.9520 ล้านบาท)แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณแผน

งบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงผลผลิต/โครงกำร และ
งบประมำณประจ ำปี 2562

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เพื่อความย่ังยืน

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ 
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (74.9107 ล้านบาท)



ข้อมูล ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 917,531,700 บำท

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562     877,101,000 บำท
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ   478,589,500 บำท
แผนงำนพื้นฐำน             308,908,600 บำท
แผนงำนกำรพัฒนำ          74,910,700 บำท
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
ศึกษำเพื่อควำมย่ังยืน
แผนงำนบูรณำกำร           14,620,200 บำท

ลดลง 40,430,700 บำท

(ร้อยละ  -4.41)



ข้อมูล ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ

รายการบุคลากรภาครัฐ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลงานบริการวิชาการ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงานพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน

แผนงานวิจัยวิจัยและนวัตกรรม

รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ, 
478,589,500 บำท (54.56%)

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์, 
112,172,900 บำท (12.79%)

ผลงำนบริกำรวิชำกำร, 5,000,000 
บำท (0.57%)

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ, 
188,807,700 บำท (21.53%)

ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม, 
3,000,000 บำท (0.34%)

แผนงำนพัฒนำยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน, 
74,910,700 บำท (8.54%)

แผนงำนวิจัยวิจัยและนวัตกรรม, 
14,620,200 (1.67%)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 478,589,500 บาท
แผนงานพื้นฐาน           308,980,600 บาท
แผนงานบูรณาการ         14,620,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ      74,910,700 บาท

จ ำนวน  877,101,000 บำท



สรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
1. ด้านบุคลากร

ร้อยละ 19.90 ของบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯบุคลากร

สายวิชาการบางส่วนต้องรับภาระงานสนับสนุนไปพร้อม ๆ 

กันท าให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอนคุณวุฒิบุคลากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ.

จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาชีพและ
สายสนับสนุนเพิ่มเติมให้มีจ านวนเพียงพอกับภาระงาน
ที่ต้องปฏิบัติจริง

จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร(Training 
Roadmap) ที่มีความชัดเจน 



สรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
2. ด้านครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ

เฉพาะทาง

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีความช านาญในวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบั ติ ง าน ได้ จ ริ ง    ดั งนั้ น  อุ ปกรณ์  เ ครื่ อ งมื อ  
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับการฝึกปฏิบัติจริงจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จัดท าแผนพัฒนาครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้างใน
ระยะ 5 – 10 ปี โดยจัดหาครุภณัฑ์ที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัยและจัดสร้างห้องปฏิบัติการเฉพาะทางให้
เพียงพอกับการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า



สรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
3.  ด้านอาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่จ ากัดไม่สามารถขยายและ
ก่อสร้างอาคารสูงในเขตพื้นที่ส่วนกลางได้  ในขณะที่มี
แผนเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาในอนาคต จึงท าให้เกิด
ความแออัดและความคับแคบในการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน

วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพระยะ
ยาวด้วยการขอจัดสร้างอาคารสงูในศูนย์การศึกษาที่
สามารถปลูกสร้างอาคารสูงได้



ขอขอบคุณ


