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สารอธิการบดี 

     

 
 

รายงานประจําป 2548 ฉบับนี้เปนรายงานประจําปฉบับแรกของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นับจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 และเปนรายงานประจําปฉบับแรก              
ที่ปรับปรุงรูปแบบใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาลที่ตองการวัดประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

ในปนี้นับเปนชวงเวลาสําคัญของมหาวิทยาลัยฯ เพราะเปนปแรกที่ดําเนินการ          
ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมูลสารสนเทศในรายงานจะสราง
ความรูความเขาใจในบทบาท  ภารกิจ  เปาประสงค  และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ  
อีกทั้งแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปที่ผานมา ซึ่งสามารถนํามาเปน
แนวทางในการวางแผนดําเนินการตอไป ใหมีประสิทธิภาพ และสําเร็จตามวัตถุประสงค 
คือ  เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลบน
พ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําความรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแขงขันสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป      
ฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและผูสนใจในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ ตามสมควร ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณทานผูบริหาร คณาจารย 
ขาราชการ เจาหนาที่ทุกคน   ที่มีสวนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวหนา
และประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย 
       
 

     (รองศาสตราจารยดวงสุดา  เตโชติรส) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 



คณะผูบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

 

 
 

        รศ.ดวงสดุา  เตโชติรส 

                  อธิการบด ี
 

 
 
 
 
 
 

 

        ผศ.วลัย   หุตะโกวิท                                    ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ                               ผศ.ประหยัด   อ่ิมอุดม 
   รองอธิการบดีฝายบริหาร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย       รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 
 
    
 
 
 
 

  

   นายอดิศักดิ์   โตเลิศมงคล             ผศ.นุชลี  อุปภัย                                ผศ.บุญนํา  ชัยธีระพันธุกุล 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา               รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ                 รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 



 

 

 

 

  

 

  
                                       นายรณรงค  ต้ังตระกูล                                           ผศ.บุศรา  สรอยระยา 
                   ผูชวยอธิการบดี                                                  ผูชวยอธิการบดี 

 
 

 

 

 

                      นางสาวสุภัทรา  โกไศยกานนท                             ผศ.วาที่ ร.ต. สมนึก  แกววิไล 
               ผูชวยอธิการบดี                                                   ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 



ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นับจากวันที่  27  กุมภาพันธ  2518  ซ่ึงเปนวันที่พระราชบัญญัติ  “วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา”  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนตนมา   โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีใหการศึกษาทางดานอาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญาตรี    
ระดับปริญญาตรี  และประกาศนียบัตรชั้นสูง    ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ   และ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   ไดพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐานการศึกษา  ที่มีคุณภาพและศักยภาพ   มีความพรอมในหลาย ๆ ดาน   จนกระทัง่
ป  2531  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   พระราชทาน
ช่ือใหมวา  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  ในวันที่  15  กันยายน  2531 

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ            
พ.ศ. 2542   ที่มุงมั่นกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อให
สถานศึกษาของรัฐดําเนินการโดยอิสระ และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับ
ดูแลของสภาสถานศึกษา  ดังนั ้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกรางเปนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธย  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2548  และไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2548  ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่  19  มกราคม  2548    โดยมีการรวมวิทยาเขต  จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
จํานวน  9  แหง  ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     โดยมีวัตถุประสงคให  9  มหาวิทยาลัยนี้เปน
มหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ  และวิชาชีพช้ันสูงที่
เนนการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี  โท  และเอก   เพื่อรองรับการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
จากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลัก รวมถึงใหโอกาสแกผูเรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดับปริญญาตรี  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  
แหงอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประกอบดวยวิทยาเขต  5  แหงไดแก       
วิทยาเขตเทเวศร   วิทยาเขตโชติเวช    วิทยาเขตพณิชยการพระนคร    วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    



และวิทยาเขตพระนครเหนือ จัดการเรียนการสอนทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี          
คหกรรมศาสตร เทคโนโลยีสื ่อสารมวลชน  บริหารธุรกิจ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร  ศิลปศาสตรประยุกต สถาปตยกรรม และอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น   เปดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
ตางๆ  และระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ  ครุศาสตรอุตสาหกรรม  และคหกรรม
ศาสตร ปจจุบันมีนักศึกษากวา 11,000 คน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ปณิธาน 

มุงมั่น เปนผูนาํการจัดการศกึษาดานวิชาชพีดวยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
พัฒนากําลังคนใหมีคณุภาพ คูคุณธรรมสูมาตรฐานสากล 

ตรามหาวิทยาลัย 

 
 
เปนตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบลอมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทาง

แหงความสําเร็จ มรรค 8 และความสดชืน่เบิกบานกอใหเกิดปญญาแผขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต
ดอกบัวเปนดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู อันเปนสัญลักษณและเครื่องหมายประจําองค
พระมหากษัตริยของรัชกาลที่ 9 ซ่ึงพระองคทานไดเปนผูพระราชทานชื่อเดิมของมหาวิทยาลัย
วา  "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"  บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 
บรรจุอยู ซ่ึงหมายถึงรัชกาลที่ 9 สวนดานลางของตราวงกลมทําเปนกรอบโคงรองรับมีช่ือ 
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" คั่นปดหัวทายของกรอบดวยลวดลายดอกไมพิมพประจํา
ยามทั้งสองขาง หมายถึง ความเจริญ รุงเรือง แจมใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล หมายความวา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีอันเปนมงคลแหงพระราชา 

สีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกําหนดใหสีมวง เปนสีประจํามหาวิทยาลัย  



สวนที่ 1  ภาพรวมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

แผนยุทธศาสตร 
ภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548  หมวด 1  

บททั่วไป มาตรา  7   “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่แนบการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวชิาชพี
เฉพาะระดับปริญญาเปนหลัก” 

ภารกิจหลักท่ีไดรับมอบหมาย 
1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ 
2. สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสู

การผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาของประเทศ 
3. ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระ

และพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  ขอจํากัดท่ีมีอันดบัความสําคัญของหนวยงาน 

จุดออน (Weaknesses) 
1. รอยละคุณวุฒอิาจารยระดับ
ปริญญาตรี :โท : เอก ไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
2. การเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ บุคลากรสายวชิาชีพใน
การพัฒนาเปนผูชํานาญการ ยังไม
เปนไปตามเปาหมาย 
3. ขาดแคลนเครือ่งมือ ที่ทันสมยั
และหองปฏิบตัิการมาตรฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการยังขาดความเชือ่มโยง
และยังไมสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรสายสนับสนุนไมเพยีงพอ 

ขอจํากัด (Threats) 
1. การจัดการศกึษาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปน 
ตองมีอุปกรณและหองปฏิบตัิการที่
เพียงพอและมมีาตรฐาน 
2. นโยบายการปรับลดของ
งบประมาณและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ทําใหการพัฒนาและบํารุงรักษา
อุปกรณและหองปฏิบัติการขาดความ
ตอเนื่องและไมไดมาตรฐานทาง
การศึกษา 
3. นโยบายการปรับลดอัตรา
กําลังคนภาครฐัมีผลตอการพัฒนา
การศึกษา 

โอกาส (Opportunities) 
1. การขยายตวัทางเศรษฐกิจแบบ Knowledge-Based 
Economy ทําใหเกิดความตองการบคุลากรที่มีความรูและ
ทักษะในวิชาชีพสูง โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
2. นโยบายภาครฐัตองการสนบัสนุนผูประกอบการ
พัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน สงผลใหสถานที่ศึกษาตองเขาไปมี
บทบาทในการสนับสนุนชวยเหลือ 
3. การจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครตอบสนองยุทธศาสตรในการพฒันาประเทศ 
4. จากพระราชบญัญัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พ.ศ. 2548 ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครจัดการศึกษาไดหลากหลาย 
5. นโยบาย FTA ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร แขงขันกับมหาวิทยาลัยตางประเทศได 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล ทันเหตกุารณ
ความกาวหนาของประเทศและมีการบริหารเชิงบูรณาการ 
2. การจัดการศกึษาที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. มีบุคลากรที่มีความรูหลากหลายสาขา 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
โครงสรางการบริหารจัดการภายใตการเปนนิติบุคคล      
ทําใหเกิดความคลองตัว 
5. จัดการศึกษาทีห่ลากหลายและครอบคลุมองคความรู
ตั้งแตระดับพืน้ฐานและระดบัสูง 
6. ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยฯ ได
มีการนําระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9000 : 
2000 มาประยกุตใชและจะพฒันามุงสู TQM จึงทําใหมี
ระบบการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 



วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนา

คุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําความรูเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถเชิงการแขงขันสูการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม 

พันธกิจ 
• จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ 

• สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สู
การผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ 

• ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระ
และพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน 

• ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

เปาประสงคหลัก 
• เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเขมแข็งดาน

วิชาการตามมาตรฐานการศึกษาสากล เปนที่พึ่งของสังคมทั้งในและตางประเทศที่สามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต 

• เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการ  และเชิงธุรกิจสัมพันธสูระดับ
นานาชาติ และผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ และมีศักยภาพในการสรางงานอาชีพที่สามารถแขงขันได 

• มุงเนนพัฒนาทรัพยากรและองคความรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรใหสอดรับกับ

แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

• เปนศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ
เขมแข็ง 

• สรางคนดี คนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ 

• เปนศูนยสงเสริมการเรียนรู  ตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  เปนศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีความเขมแข็ง 
กลยุทธหลักตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

• สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนไดรับการพัฒนาความรูไปสูการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น 

• สนับสนุน/สงเสริมการพัฒนาดานอาชีวศึกษา 

• สงเสริมการสรางงาน อาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิตให กับประชาชน และเปนสังคม
ผูประกอบการ 

• สงเสริมสืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิต/โครงการรองรับกลยุทธ 

• การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• การผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

• การสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 

• การสงเสริมความเขมแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  สรางคนดี คนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human 
Capital) ของประเทศ 
กลยุทธหลักตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

• ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็ง “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

• เพิ่มศักยภาพของอาจารย บุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

• จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอภายใตระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
ผลผลิต/โครงการรองรับกลยุทธ 

• การเพิ่มความแข็งแกรงทางวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เปนศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูท่ีดีของคนไทย 
กลยุทธหลักตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

• เพิ่มขีดความสามารดานงานวิจัย ส่ิงประดิษฐนวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี 

• ใหบริการวิชาการเพื่อการแขงขันและสรางรายได 
ผลผลิต/โครงการรองรับกลยุทธ 

• การวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

• การพัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี 

• การใหบริการวิชาการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลพื้นฐานของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการแและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทําโดย กองการเจาหนาท่ี

สภาคณาจารยและขาราชการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตรประยุกต

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

 
 
 
โครงสรางอัตรากําลัง 

ประเภทบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีบุคลากรในมหาวิทยาลัย  จําแนกเปน  5  

ประเภท  ดังนี ้
1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

1.1 ตําแหนงวิชาการ 
1.2 ตําแหนงสนับสนุน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
3. พนักงานราชการ 
4. ลูกจางประจํา 
5. ลูกจางชั่วคราวเงินผลประโยชน 

 



จํานวนอัตรากาํลัง 
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีจํานวนอัตรากําลัง  ดังนี ้

1. สํานักงานอธิการบด ี
 

ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงาน 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ตําแหนง
สนับสนุน 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราวเงิน
ผลประโยชน 

รวม 

กองกลาง - 12 2 - 10 6 30 
กองการเจาหนาที่ - 15 1 - 1 4 21 
กองคลัง 1* 17 3 - 1 6 27 
กองนโยบายและแผน 4* 17 - - 2 4 23 
กองกิจการนักศึกษา - 8 - - 1 1 10 
กองวิเทศสัมพันธ 2* 1 - 1 - 2 4 
กองประชาสัมพันธ 1* - - - - 6 6 
        

รวม 8* 70 6 1 15 29 121 

*ขาราชการชวยราชการ 

 
 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงาน 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ตําแหนง
สนับสนุน 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราวเงิน
ผลประโยชน 

รวม 

สํานักงานผูอํานวยการ - - - - - 1 1 
ศูนยบริการเทคโนโลยี 1* - 1 - - 15 16 
ศูนยวิจัย 1* - - - - - - 
        

รวม 2* - 1 - - 16 17 

*ขาราชการชวยราชการ 

 
 
 



3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงาน 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ตําแหนง
สนับสนุน 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราวเงิน
ผลประโยชน 

รวม 

สํานักงานผูอํานวยการ - - - - - 1 1 
ศูนยวิทยบริการ 1* 1 - - - 1 2 
ศูนยเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

- 1 - - - 1 2 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม 1* - - - - - - 
        

รวม 2* 2 - - - 3 5 

*ขาราชการชวยราชการ 

 
 

4.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงาน 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ตําแหนง
สนับสนุน 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราวเงิน
ผลประโยชน 

รวม 

สํานักงานผูอํานวยการ - - - - - - - 
กองสงเสริมวิชาการ 1* 8 - - - 1 9 
กองงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

1* 6 1 - 2 - 9 

กองประกันคุณภาพ 1* - - - - 3 3 
        

รวม 3* 14 1 - 2 4 21 

*ขาราชการชวยราชการ 

 
 
 
 
 
 



5. หนวยตรวจสอบภายใน 
 

ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงาน 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ตําแหนง
สนับสนุน 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราวเงิน
ผลประโยชน 

รวม 

หนวยตรวจสอบภายใน - 4 - - - - 4 
        

รวม - 4 - - - - 4 
 
 

6. คณะ 
 

ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงาน 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ตําแหนง
สนับสนุน 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราวเงิน
ผลประโยชน 

รวม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 51 3 2 5 20 22 103 
คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

52 6 5 4 10 29 106 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

13 - 2 1 2 7 25 

คณะบริหารธุรกิจ 113 8 3 2 26 61 213 
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

42 - 1 8 - 2 53 

คณะวิศวกรรมศาสตร 107 7 1 - 29 53 197 
คณะศิลปศาสตรประยุกต 75 - 2 5 1 2 85 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 

38 6 2 1 8 21 76 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 8 - 2 3 4 11 28 

รวม 499 30 20 29 100 208 886 
 
 
 
 
 
 



คุณวุฒิของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีบุคลากรที่มีคุณวุฒกิารศึกษา  ดังนี ้

1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
1.1 ตําแหนงวิชาการ 

- ระดับปริญญาเอก     2   คน 
- ระดับปริญญาโท 353   คน   
- ระดับปริญญาตรี 146   คน   (รวมประกาศนยีบัตรบัณฑิต 1 คน) 
- ต่ํากวาปริญญาตรี       1    คน 

1.2 ตําแหนงสนับสนุน 
- ระดับปริญญาโท 25   คน 
- ระดับปริญญาตรี 73   คน 
- ต่ํากวาปริญญาตรี 22   คน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ระดับปริญญาโท 30   คน 
- ระดับปริญญาตรี -  
- ต่ํากวาปริญญาตรี - 

3. พนักงานราชการ 
- ระดับปริญญาโท - 
- ระดับปริญญาตรี 26   คน 
- ต่ํากวาปริญญาตรี   2   คน 

4. ลูกจางประจํา 
- ระดับปริญญาตรี - 
- ต่ํากวาปริญญาตรี 117   คน 

5. ลูกจางชั่วคราวเงินผลประโยชน 
- ระดับปริญญาตรี   97   คน 
- ต่ํากวาปริญญาตรี 166   คน 

ตําแหนงทางวชิาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีขาราชการตําแหนงวิชาการ  ดังนี ้
1. ตําแหนงรองศาสตราจารย      1   คน 
2. ตําแหนงผูชวยศาสตราตราจารย   64   คน 
3. อาจารย    423   คน 
4. ตําแหนงอาจารย 3       12   คน 
5. ผูอํานวยการวทิยาเขต      2   คน 



งบประมาณรายจายประจําป 
 

จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจําแนกตามแหลงงบประมาณและประเภทงบประมาณ 

แหลงงบประมาณ (บาท) 
ประเภทงบประมาณ 

แผนดนิ รอยละ เงินผลประโยชน รอยละ 
รวม 

บุคลากร 133,626,190 53.18 15,191,760 9.95 14,8817,950 
ดําเนินการ 58,545,700 23.30 12,837,200 8.41 71,382,900 
ลงทุน 51,636,400 20.55 7,558,150 4.95 59,194,550 
อุดหนุน 7,251,260 2.89 4,971,830 3.26 12,223,090 
รายจายอืน่ 230,000 0.09 8,275,330 5.42 8,505,330 
งบกลาง/สมทบสถาบัน - - 103,865,000 68.02 103,865,000 

รวม 251,289,550 100 152,699,270 100 403,988,820 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจําแนกตามแหลงงบประมาณและผลผลิต 

แหลงงบประมาณ (บาท) 
ผลผลิต 

แผนดนิ เงินผลประโยชน 
รวม 

1. การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

143,648,110 
(57.16%) 

22,360,430 
(14.64%) 

166,008,540 

2. การผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตร 

83,110,180 
(33.07%) 

10,495,460 
(6.87%) 

93,605,640 

3. การสนับสนุนการจดัการศึกษา
อุดมศึกษา 

17,100,000 
(6.80%) 

8,249,030 
(5.40%) 

25,349,030 

4. การวิจยัและพัฒนาเพิ่มศกัยภาพ
ในการแขงขนั 

5,869,460 
(2.34%) 

1,036,890 
(0.68%) 

6,906,350 

5. การพัฒนานวัตกรรมและ
ถายทอดเทคโนโลยี 

- - - 

6. การเพิ่มความแขงแกรงทาง
วิชาชีพครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 5,925,020 
(3.88%) 

5,925,020 

7. การใหบริการวิชาการ 1,381,800 
(0.55%) 

244,940 
(0.16%) 

1,626,740 

8. การสงเสริมความเขมแข็งทุน
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 

180,000 
(0.07%) 

522,500 
(0.34%) 

702,500 

9. งบกลาง/สมทบสถาบัน 
 

- 103,865,000 
(68.02%) 

103,865,000 

รวม 
251,289,550 
(100.00%) 

152,699,270 
(100.00%) 

403,988,820 

 
 
 
 

 



สวนที่ 2  ผลการปฏิบัติราชการ 
 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546 - 
2550  ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน โดยไดกําหนดใหปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน โดยใหมีการเจรจาและทําขอตกลง ผลการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานรายป กับหัวหนาสวนราชการไวเปน
การลวงหนา รวมทั้งใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป 
และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 
 นอกจากนี้มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 ไดบัญญัติใหการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและคุมคา ประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองตามความตองการ 
รวมทั้งใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ไดจากการปรับปรุง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
แตเนื่องจากบทเฉพาะกาลใหมีการสรรหาตําแหนงผูบริหารภายใน 180 วัน จึงสงผลใหการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ดําเนินการในภาพรวมของ 9 มหาวิทยาลัย
โดยไดเสนอคํารับรองฯในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 การดําเนินการตามคํารองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  มหาวิทยาลัยฯ 
ไดจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ใน
รูปแบบของการประเมินตนเอง เสนอผูบริหารและผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไดทราบถึง
ความกาวหนาและผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนาในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 
 จากคะแนนการประเมินตนเองในรอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยฯ ไดคะแนน 4.3252 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีผลการประเมินตามกรอบการประเมินผลดังนี้ 
 
 
 
 



ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน 
การประเมิน 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 65  
1-9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 

10 4.0473 

10-27 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

15 4.7778 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

25  

28 รอยละของระดับความพึงพอใจของนายจ าง / 
ผูประกอบการ  ที่มีตอบัณฑิต 

3 3.1000 

29 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือศึกษา
ตอในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา 

4 5.0000 

30 รอยละของนักศึกษาที่ เข ารวมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

3 5.0000 

31 รอยละของจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําทุกระดับ 

  

 31.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 

2 5.0000 

 31.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 

2 3.8000 

 
 
 
 
 
 
 



มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน 
การประเมิน 

32 สั ดส วนของจํ านวน เ งิ นด านวิ จั ยทั้ ง หมดต อ
งบประมาณดานวิจัยที่ไดรับการจัดสรร 

1.50 5.0000 

33 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา 

2 4.0000 

34 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูรับบริการทางวิชาการ 2.50 5.0000 
35 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 
1.50 5.0000 

36 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

1 5.0000 

37 รอยละของจํ านวนกิจกรรมในการทํ านุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

2.50 5.0000 

38 รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

5 2.3833 

39 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

10 5.0000 

มิติท่ี 2 ดานคณุภาพการใหบริการ 10  
40 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 4.6540 
41 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5 3.0000 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10  
42 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 4 5.0000 
43 ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
1 4.5000 

44 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ 

5 3.4090 

 
 
 
 



 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

มิติท่ี 4 ดานการพฒันาองคกร 15  
45 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

5 5.0000 

46 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวน
ราชการ 

5 3.6000 

47 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษาอาจารย และหลักสูตร 

5 4.1500 

 รวม 100 432.52 

 คะแนนเต็ม 5  4.3252 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2548 
วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือการผลิตและพัฒนา

กําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ดําเนินการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการ
แขงขันในระดับนานาชาติ ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ในดานการใหคําปรึกษาแนะนําการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรม
และพัฒนาอันจะกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีที่จําเปนและเหมาะสม การอนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกตเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของ
ชุมชน 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 นั้น ไดมีการดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางและแนวทางของนโยบายการพัฒนาประเทศ  โดยจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองนโยบาย และใชเปนกรอบการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพสําหรับชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2548 – 2551  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 นี้ 
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 3 ประเด็น ที่กําหนดไว ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความเขมแข็ง 

• การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• การผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

• การสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 

• การสงเสริมความเขมแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
สรางคนดี คนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ 

• การเพิ่มความแข็งแกรงทางวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 
ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่
ไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูท่ีดีของคนไทย 

• การใหบริการวิชาการ 

• การวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

• การพัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
 
การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ 
การผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

หลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2548 

ระดับการศึกษา จํานวนหลักสูตร 
 วิทย สังคม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(21) 16 5 
ปริญญาตรี(61) 40 21 

รวม(82) 56 26 

หลักสูตรท่ีเปดสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2548 

กลุมสาขาวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน ระดับ 

วิศวกรรมศาสตร ชางกลโรงงาน(งานรองเครือ่งจักร
อัตโนมัติ) 

ปวส. 
 

 ชางกลโรงงาน(งานรองซอมบํารุง
เครื่องจักร) 

ปวส. 
 

 ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ปวส. 
 

 ชางไฟฟา(ไฟฟากําลัง ) ปวส. 
 ชางยนต ปวส. 
 ชางอิเล็กทรอนิกส ปวส. 
 ชางโลหะ ปวส. 
 เทคนิคคอมพิวเตอร ปวส. 
 เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส. 
 เทคโนโลยีเสื้อผา ปวส. 
 ออกแบบการผลิต ปวส. 
 แมพิมพอัญมณ ี ปวส. 
 เคมีส่ิงทอ ปวส. 



กลุมสาขาวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน ระดับ 

 ออกแบบเสื้อผา ปวส. 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส. 
 ระบบสารสนเทศ ป.ตรี 2 ป และ 4 ป 
 ระบบสารสนเทศ-การพัฒนาซอฟแวร ป.ตรี 2 ป และ 4 ป 
 ระบบสารสนเทศ-การจัดการระบบ

สารสนเทศ 
ป.ตรี 4 ป 

 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอรธุรกิจ ป.ตรี 4 ป 
สถาปตยกรรมศาสตร ออกแบบสิ่งทอ ป.ตรี 2 ป และ 4 ป 
 ออกแบบบรรจุภณัฑ ป.ตรี 4 ป 
 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ป.ตรี 4 ป 
เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

เทคโนโลยีโทรทัศนและ
วิทยกุระจายเสยีง 

ป.ตรี 4 ป 

 เทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 

ป.ตรี 4 ป 

คหกรรมศาสตร อาหารและโภชนาการ ป.ตรี 4 ป 
 ผาและเครื่องแตงกาย ป.ตรี 2 ป และ 4 ป 
 ผาและเครื่องแตงกาย-ออกแบบแฟชั่น ป.ตรี 4 ป 
 อาหารและโภชนาการ ป.ตรี 2 ป และ 4 ป 
 อาหารและโภชนาการ-พัฒนา

ผลิตภัณฑ 
ป.ตรี 4 ป 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี 4 ป 
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม-โทรคมนาคม 
ป.ตรี 4 ป 

 วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี 4 ป 
 วิ ศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี 4 ป 
ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.ตรี 4 ป 

 วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี 4 ป 
 วศิวกรรมไฟฟา ป.ตรี 4 ป 
 วิศวกรรมโยธา ป.ตรี 4 ป 
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ป.ตรี 4 ป 



กลุมสาขาวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน ระดับ 

 วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี 5 ป 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ป.ตรี 4 ป 
 เทคโนโลยีเครื่องกล ป.ตรี 4 ป 
 เทคโนโลยีโทรคมนาคม ป.ตรี 4 ป 
 เทคโนโลยีไฟฟา ป.ตรี 4 ป 
 เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ ป.ตรี 4 ป 
 เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ ป.ตรี 2 ป และ4 ป 
 เทคโนโลยีเสื้อผา ป.ตรี 2 ป และ4 ป 
 เทคโนโลยีอุตสาหการ ป.ตรี 2 ป และ4 ป 

 

หลักสูตรท่ีเปดสอนดานสังคมศาสตร ปการศึกษา 2548 

กลุมสาขาวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน ระดับ 

บริหารธุรกิจ การเงิน ปวส. 
 การตลาด ปวส. 
 การตลาด - การสื่อสารการตลาด ปวส. 
 การบัญชี ปวส. 
 การโรงแรม ปวส. 
 การเงิน ป.ตรี 4 ป 
 การจัดการ-การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ป และ4 ป 

 การจัดการ-การจัดการทรัพยากร
มนุษย 

ป.ตรี 2 ป และ4 ป 

 การตลาด ป.ตรี 2 ป และ4 ป 
 การตลาด-การบริหารการตลาด ป.ตรี 2 ป และ4 ป 

 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ป.ตรี 4 ป 
 การบัญชี ป.ตรี 2 ป และ4 ป 
 การบัญชี-การบัญชีตนทุน ป.ตรี 4 ป 

 การบัญชี-การบัญชีการเงิน ป.ตรี 2 ป และ4 ป 
 การบัญชี-การบัญชีบริหาร ป.ตรี 4 ป 
   



กลุมสาขาวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน ระดับ 

คหกรรมศาสตร  การบริหารงานคหกรรมศาสตร ปวส. 
 คหกรรมศาสตรทั่วไป-ธุรกิจ

งานประดษิฐ 
ป.ตรี 4 ป 

 คหกรรมศาสตรศึกษา-คหกรรม
ศาสตรทั่วไป 

ป.ตรี 4 ป 

ศิลปศาสตร การทองเที่ยว ป.ตรี 4 ป 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล 
ป.ตรี 4 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักศึกษาใหม 
จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา  

ปวส. ปริญญาตร ี รวมท้ังสิ้น 
วิทยาเขต 

วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม 

เทเวศร - - - 351 - 351 351 - 351 
โชติเวช - - - 471 39 510 471 39 510 
พณิชยการพระนคร 82 580 662 212 1,107 1,319 294 1,687 1,981 
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ - - - 235 193 428 235 193 428 
พระนครเหนอื 830 - 830 534 59 593 1,364 59 1,423 

รวมท้ังสิ้น 912 580 1,492 1,803 1,398 3,201 2,715 1,978 4,693 

 

 

จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 จําแนกตามกลุมวิชา และระดับการศึกษา  

ปวส. ปริญญาตร ี รวมท้ังสิ้น 
กลุมวิชา 

วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม 

คหกรรมศาสตร - - - 330 39 369 330 39 369 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม - - - 615 - 615 615 - 615 
บริหารธุรกิจ 154 580 734 338 1,261 1,599 492 1,841 2,333 
วิศวกรรมศาสตร 758 - 758 242 - 242 1,000 - 1,000 
ศิลปศาสตร - - - - 98 98 - 98 98 
สถาปตยกรรมศาสตร - - - 147 - 147 147 - 147 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - - - 131 - 131 131 - 131 

รวมท้ังสิ้น 912 580 1,492 1,803 1,398 3,201 2,715 1,978 4,693 

 

 
 
 
 
 



นักศึกษาที่คงอยู 
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู ปการศึกษา 2548 จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา 

ปวส. ปริญญาตร ี รวมท้ังสิ้น 
วิทยาเขต 

วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม 

เทเวศร - - - 771 - 771 771 - 771 
โชติเวช 8 6 14 1,521 91 1,612 1,529 97 1,626 
พณิชยการพระนคร 161 1,199 1,360 530 2,983 3,513 691 4,182 4,873 
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ 49 17 66 512 332 844 561 349 910 
พระนครเหนอื 1,471 - 1,471 1,386 110 1,496 2,857 110 2,967 

รวม 1,689 1,222 2,911 4,720 3,516 8,236 6,409 4,738 11,147 

 

 

จํานวนนักศึกษาที่คงอยู ปการศึกษา 2548 จําแนกตามกลุมวิชา และระดับการศึกษา  

ปวส. ปริญญาตร ี รวมท้ังสิ้น 
กลุมวิชา 

วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม 

คหกรรมศาสตร 8 6 14 1,134 91 1,225 1,142 97 1,239 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม - - - 1,555 - 1,555 1,555 - 1,555 
บริหารธุรกิจ 303 1,216 1,519 841 3,298 4,139 1144 4,514 5,658 
วิศวกรรมศาสตร 1,378 - 1,378 522 - 522 1,900 - 1,900 
ศิลปศาสตร - - -  127 127 - 127 127 
สถาปตยกรรมศาสตร - - - 369 - 369 369 - 369 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - - - 299 - 299 299 - 299 

รวมท้ังสิ้น 1,689 1,222 2,911 4,720 3,516 8,236 6,409 4,738 11,147 

 
 
 
 
 
 



ผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2548 จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา 

ปวส. ปริญญาตร ี รวมท้ังสิ้น 
วิทยาเขต 

วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม 

เทเวศร - - - 241 - 241 241 - 241 
โชติเวช 44 25 69 250 57 307 294 82 376 
พณิชยการพระนคร 110 612 722 81 1,059 1,140 191 1,671 1,862 
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ 80 36 116 62 - 62 142 36 178 
พระนครเหนอื 579 - 579 198 32 230 777 32 809 

รวม 813 673 1,486 832 1,148 1,980 1,645 1,821 3,466 

 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2548 จําแนกตามกลุมวิชา และระดับการศึกษา  

ปวส. ปริญญาตร ี รวมท้ังสิ้น 
กลุมวิชา 

วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม วิทย สังคม รวม 

คหกรรมศาสตร 25 25 50 230 57 287 255 82 337 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม    403  403 403  403 
บริหารธุรกิจ 223 648 871 109 1,091 1,200 332 1,739 2,071 
วิศวกรรมศาสตร 565  565 46  46 611  611 
สถาปตยกรรมศาสตร    44  44 44  44 

รวมทั้งสิ้น 813 673 1,486 532 1,148 1,680 1,645 1,821 3,466 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
การมีงานทําของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 

2547   

สถานภาพของบัณฑิต จํานวน(รอยละ) 

มีงานทํา 86.77 
ประกอบอาชพีอิสระ 10.33 
ศึกษาตอ 2.90 

การสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
 
การสนับสนุนสงเสริมจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ  มีวิสัยทัศนในการผลิตบัณฑิต  โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมี

ความชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  พัฒนางานสูความเปน
เลิศ  จึงไดดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนี้ 

• โครงการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อใหไดขอสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละ
สาขาวิชา  เปนการวัดความรูความเขาใจของนักศึกษาในภาพรวมกอนจบการศึกษา  เปนการให
ความสําคัญกับมาตรฐานวิชาชีพ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของวิชาชีพที่กําหนดไวใน
หลักสูตรการเรียนการสอน   เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ  โดยกองวิชาการเปนผูดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อใหความรูความเขาใจ
ใหแกอาจารยผูสอน  ใหทราบถึงความหมายและวิธีการการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  และ
Competencies  แตละสาขาวิชา  และเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการมาเปนผูใหขอมูลความ
ตองการของสถานประกอบการ  จากนั้นจึงระดมความคิดเห็นเพื่อสรางแบบสอบถามสถาน
ประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางาน  เพื่อประเมินสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา  เมื่อไดรับขอมูลจากสถานประกอบการแลว  จึงนํามาวิเคราะหแลวดําเนินการ
จัดทําขอสอบมาตรฐานของแตละสาขาวิชา 

• โครงการการจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 9 คณะ ไดแก  คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน   คณะ
บริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร
ประยุกต  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  และคณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยให
ความสําคัญกับคุณภาพของผู สําเร็จการศึกษา   ที่มีความรู   ความสามารถ   ทักษะ   และ
ประสบการณ  ที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 



• โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศของนักศึกษา “เพชรราชมงคล” เปน
โครงการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพ  และความเปนเลิศในสาขาวิชาชีพ  มาพัฒนาใหเปน
บุคคลที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง   และสงเสริมใหบุคคลเหลานี้ไดพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา  มีวิสัยทัศน  โลกทัศนที่กาวไกล  เปนทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติตอไป  โดยมีเปาหมายหลักอยูที่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
บนแนวคิดสําคัญ  คือ สงเสริมคนดี  คนเกง ใหไดทํากิจกรรมสรางสรรคและเปนประโยชนตอ
สังคม  พัฒนาความรูความสามารถ และประสบการณของผูเรียนใหมากขึ้น  นอกเหนือจากการ
เรียนรูในชั้นเรียน  และเปนการเปดโลกทัศนใหกวางไกลสูสากล 

• โครงการโชติเวชวิชาการ 48 ภายใตช่ือ “โชติเวชวิชาการ สืบสานภูมิปญญาไทย กาว
ไกลดวยเทคโนโลยี”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2548 ณ วิทยาเขตโชติเวช เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลงานของอาจารยและนักศึกษาออกสูสายตาบุคคลภายนอก ซ่ึงภายในงานมีการ
แสดงผลงานตาง ๆ ของนักศึกษา จัดแสดงแผนงานพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปที่ 4  จัด
แสดงผลงานวิจัยของอาจารย พรอมทั้งจัดสาธิตและจัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่นักศึกษา
ไดจัดทําขึ้น  

 
 
 
 
 

• นิทรรศการแสดงผลงานการฝกงานคหกรรมศาสตร ของนักศึกษาปริญญาตรี ปที่ 4 
สาขาคหกรรมศาสตรทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ  คณะคหกรรมศาสตรเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2548 ซ่ึงภายในงานไดจัดแสดงผลงานการฝกงาน และจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ ของนักศึกษาที่
ไดรับการฝกงานตามหลักสูตรการเรียนการสอน จากสถานประกอบการ 15 แหง เชน ดอกไม
ประดิษฐจากผา งานเปเปอรมาเช เครื่องหอม ดอกไมประดิษฐ ผลิตภัณฑจากกระดาษสา ดอกไม
ประดิษฐจากผาชุบกาว  ณ ใตอาคารราชาวดี วิทยาเขตโชติเวช ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จัดเปนกิจกรรม
ประจําตอเนื่องทุกป 

 
 
 
 
 
 



• การแสดงแฟชั่นโชวชุด Extremely Variety  ของคณะคหกรรมศาสตรในงาน 
University Fair 2005 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน -2 ตุลาคม 2548 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
การพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีความรู  ทักษะ  และ

ประสบการณเชิงวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะในการทํางานที่พึงประสงคของ
ผูประกอบการ  ตลอดจนสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังนั้นนอกเหนือจากการ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพเชิงวิชาการแลว  มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเปน
การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาทั้งพัฒนาการทางสติปญญา  จิตใจ  รางกาย  และสังคม
ดังนี้  
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

• การจัดพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2548   การจัดพิธีบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม  
และการบวงสรวงพระวิศณุ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



การสงเสริมและพัฒนาการกีฬา 
เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายของนักศึกษาใหมีพลานามัยแข็งแรง  โดย

สนับสนุนใหเขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
สนับสนุนอุปกรณการเลนกีฬาของนักศึกษา  สงเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
กีฬาใหมีความเปนเลิศระดับที่สูงตามศักยภาพของนักศึกษา  เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษารูรักสามัคคี  
มีระเบียบวินัย  มีน้ําใจนักกีฬา  และพัฒนาสูความเปนเลิศทางการกีฬาไดตอไป 

 
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
 
 

การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
•     การพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
การพัฒนาคนเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศ 

ผูทําหนาที่สอนในระดับอุดมศึกษาควรมีการคนควาพัฒนาตนเองอยูเสมอ เชน การทําผลงานทาง
วิชาการใหสามารถจัดการศึกษามีคุณภาพที่ดีเทาเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ   ดังนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลงานวิชาการ อันจะเปนการชวย
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู ทําใหเกิดการคนควาสิ่งใหม ๆ ซ่ึง
จะเปนประโยชนตอนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ และเปนการสนับสนุนใหมีการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในสถานศึกษา รวมทั้งเปนการเพิ่มจํานวนผูมีผลงานทางวิชาการ
มากขึ้นตามมาตรฐานอุดมศึกษาดวย  

 
 



•     การจัดทําแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก  โครงการจัดทําแผนงานวิจัยแบบ

บูรณการ โดยวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เปนการดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับการเขียน
งานวิจัยแบบบูรณาการและทดลอง  เขียนแผนงานวิจัยแบบบูรราการ  ทั้งโครงการชุดและ
โครงการเดี่ยว  และนําเสนอตอที่ประชุมโดยมีวิทยากรจากสภาวิจัยแหงชาติ  ผูเขาอบรมจะไดรับ
ความรูงานดานการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ  มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยตามยุทธศาสตร
ชาติดานงานวิจัย   และมีการประสานความรวมระหวางนักวิจัยดวยกันเองและผูตรวจประเมิน
งานวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ 
 
 
 

 
 
 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6 เร่ืองมาตรฐานการประกัน

คุณการศึกษา  ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ  โดยใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน      และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)  ในฐานะเปนองคกรมหาชนทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดดําเนินการนํามาใชตั้งแตวันที่  18  
มกราคม พ.ศ. 2548  โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

• วิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

• จัดทําวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ 

• กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

• วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดลอม 

• นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบ 



• นําผลลัพธจากการทํา ISO 9001 มาเขียน SAR 

• เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

• เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบมาตรฐาน ISO 9001  เพื่อ

พัฒนาระบบการศึกษาทั้งระบบ  โดยดําเนินการตรวจสอบและทบทวนอยางตอเนื่อง  เนนระบบ
การบริการการศึกษา  ซ่ึงใหความสําคัญกับการเตรียมการสอน  กระบวนการเรียนการสอน  
รวมทั้งการวัดผล  และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  รวมทั้งกระบวนการ
บริหารที่เกี่ยวของการวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยฯ  มอบนโยบายใหทุกหนวยงานในสังกัดไดนําระบบ ISO 9001  มากําหนด
วิธีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยทําเปนขั้นตอนชัดเจน  ผลลัพธจากการดําเนินระบบนั้น  
นํามาเขียนเพื่อเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของมหาวิทยาลัยฯ  ซ่ึงทั้งหมดนี้คือการ
จัดทํา QA ของมหาวิทยาลัยฯ  และทุกหนวยงานในสังกัดจะดําเนินการระบบ QA เชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยฯ  และกําหนดมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ   

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการดําเนินงาน/ขั้นตอน  ในการจัดการระบบคุณภาพภายในโดย
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  และกําลังพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโดยใชการบริหารจัดการ
คุณภาพภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงอิงระบบการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ(TQA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสงเสริมความเขมแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 
 
การสืบสานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหลักดานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร โดยกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อใหเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ในสังคม  ตลอดจนการอนุรักษ  ฟนฟู ถายทอดศิลปวัฒนธรรมสูสังคมอยางเปนระบบ  สงเสริม
และปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรไดภาคภูมิใจในคุณคาของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณ  และไดดําเนินโครงการที่เกี่ยวของดังนี้ 

• การจัดดอกไมตกแตงในพิธีเปดอาคารหอผาไทยพื้นบานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 โดยไดรับ
เกียรติจากสํานักพระราชวัง 
 

 
 
 
 
 

• การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  บรมราชินีนาถ 
12 สิงหาคม 2548 ในวันที่  9 สิงหาคม 2548  ณ วิทยาเขตโชติเวช โดยประสานกับธนาคารเลือด  
โรงพยาบาลศิริราช  มาใหบริการรับบริจาคโลหิต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อาจารยและนักศึกษา
ไดรวมกันทําบุญตักบาตร พรอมทั้งบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 

 
 

 
 
 
 

•    การสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ดานงานดอกไมสดงานแกะสลักผักผลไม และขนม
ไทย  ในงานเลี้ยงตอนรับนายกรัฐมนตรี แหงสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และคณะ  เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2548 



•   การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548  ซ่ึงจัดใหลอยกระทง
หนาวัดเบญจมบพิตร  
 

 
 

 
 
 

• การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว              
5 ธันวาคม 2548  ขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2548  ณ วิทยาเขตพณิชการพระนคร ซ่ึงจัดใหมีการ
ทําบุญตักบาตร และรวมลงนามถวายพระพร 

 
 
 
 
 
 

 

•    การสาธิตและแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการรอยมาลัย การแกะสลักผักผลไม 
และงานใบตอง ในงานเลี้ยงตอนรับผูเขาประกวด Miss Universe 2005 “VIP Party with Miss 
Universe”  ณ โรงแรมอินเตอร คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 48 โดยไดรับเชิญจาก
ผูจัดการประกวด Miss Universe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•    การสาธิต ศิลปวัฒนธรรมไทยดานงานดอกไมสดงานแกะสลักผักผลไม และขนม
ไทย  ในงานเลี้ยงรับรองผูเขารวมการประชุม       Asia  Corporate  Conference  คร้ังที่ 15 เมื่อ
วันที่  9 มิถุนายน 2548  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล  

• การจัดตกแตงดอกไม สถานที่ภายในวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ในวันที่ 14 มิถุนายน 
2548   เนื่องในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจากวังศุโขทัย  

•    การสาธิตการแสดงการแกะสลัก การทําขนมเบื้อง การทําขนมลูกชุบ และ การทํา
ขนมจีบไทยชอมวงในงานเลี้ยงรับรองคณะบริษัทผูจัดซื้อ      ในความสําเร็จของภาพยนตรไทย 
เร่ือง "ตมยํากุง"  โดยไดรับเชิญจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ซ่ึงจัดขึ้นในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2548   ณ  ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล    
 
 
 
 
 
 

• การจัดแสดงงานดานอาหารไทย และศิลปะการแกะสลักผักผลไม ในงาน Expo 
Que/ lec ณ มณฑลควิเบก ประเทศแคนาดา  ระหวางวันที่ 16-28 สิงหาคม 2548 เพื่อหาแนวทาง
และสํารวจความเปนไปไดของความนิยมอาหารไทยในตางประเทศ โดยไดรับเชิญจากสถานทูต
ไทยในประเทศแคนาดา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• การจัดแสดงงานดอกไมประยุกตแบบไทย และรวมรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร องค



ประธานเปดงาน “ดอกไมบานสะพรั่งที่ปารคนายเลิศ คร้ังที่ 19”  เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2548 
ณ โรงแรมปารคนายเลิศ 
 
 
 
 
 
 

• รวมสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ดานงานดอกไมสด งานแกะสลักผักผลไม และขนม
ไทย ในงานเลี้ยงตอนรับประธานาธิบดีประเทศโอมานและคณะ ในวันที่ 21 กันยายน 2548        
ณ  ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
 
 
 
 
 
 
 

• การจัดดอกไมตกแตง  งานเทศนมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา 
ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2548 ณ หอประชุมพุทธมณฑล  จ.นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 

• การสาธิตอาหารและขนมไทยโบราณ หรุม ชอบุษราคัมเม็ดบัว จามงกุฎ ขนมเบื้อง
ไทย ปนสิบไสปลา ในงานพระราชทานเลี้ยงตอนรับคณะผูจัดงาน “สานสัมพันธสองแผนดิน 
คร้ังที่ 3”  วันที่ 22 ตุลาคม  2548  ณ  ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล โดยสมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จเปนองคประธาน 



 
 
 
 
 
 
 

•    การจัดดอกไม ตนไม เพื่อประดับตกแตงพระอุโบสถ และสถานที่โดยรวม โดยได
ประสานงานกับสํานักงานเขตดุสิตและสํานักงานโยธาธิการ และในการนี้ ทั้งคณาจารยและ
นักศึกษาไดเขารวมรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเสด็จมาเปนองคประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ 
พระพุทธเทวราชปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันอาทิตย ที่ 23 
พฤศจิกายน 2548 

 
 
 
 
 
 

•     โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตชาวสุพรรณบุรี เพื่อใหบุคลากรไดศึกษาจิตกรรม 
สถาปตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิตของคนจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ   
เมื่อวันที่   3 กันยายน 2548  

 
 
 
 
 

 

• การจัดนิทรรศการ “ราชมงคลรวมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไทนวมินทร” 
ระหวางวันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2549  ณ  ช้ัน 3 หางสรรพสินคาเซ็นทรัลทาวน  รัตนาธิเบศร      
จ.นนทบุรี เพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติเปนปที่ 60  แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• โครงการรณรงคแตงกายผาไทย  เพื่อเปนการเขาใจถึงความเจริญในดานการแตงกาย
ของชาวไทย  และรวมอนุรักษใหคงอยูตลอดไป  และเปนการเผยแพรผาไทย  ผาทอพื้นเมือง 
ใหแกผูที่ไดพบเห็นไดรับรูคุณคาของภูมิปญญาไทยที่สมควรไดรับการถายทอดและสืบสาน
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมลุมแมน้ําเจาพระยา  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทย
ที่อยู ริมแมน้ําเจาพระยา    เพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิดแนวคิดในการอนุรักษวัฒนธรรม  
ประเพณี  และอาชีพดั้งเดิมตามวิถีชีวิตริมแมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทํานุบํารุงศาสนา  
•     การจัดดอกไมประดับตกแตงพระอุโบสถ และสถานที่ พรอมกันนี้ไดเขารวมใน

พิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 
 

 
 
 
 
 

• โครงการแหเทียนพรรษา พรอมถวายผาอาบน้ําฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวัน
เขาพรรษา ณ วัดเทวราชกุญชร  วรวิหาร และ วัดนรนาถสุนทริการาม วันที่ 20 กรกฎาคม 2548 

 
 
 
 
 
 

•     การทําบุญตักบาตรเนื่องในวันไหวครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ณ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

 

 



• ความรวมมือกับสํานักงานเขตดุสิต  และวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จัดงาน แสง สี 
เสียง “เบิกฟาอารามศิลป เยือนถ่ินเทวราชกุญชร”  ขึ้นระหวางวันที่ 21-22 มกราคม 2549 ณ วัด
เทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อสืบสานความวิจิตรศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา และเพื่อ
เปนการสงเสริมใหวัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในระดับสากล รวมถึงปลูกจิตสํานึก
ใหชุมชนภาคภูมิใจ ตระหนักในความสําคัญของศาสนสถานที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน
และมากดวยคุณคา อันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และความรุงเรืองของมรดกชาติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดดําเนินงานสนองพระราชดําริ  โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ระยะ 5   ปที่ 3 (ตุลาคม 2545 – กันยายน 2549)  เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาเขาใจและ
เห็นความสําคัญรวมทั้งอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชโดยดําเนินการ 8 กิจกรรม คือ 

• กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 

• กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

• กิจกรรมปลูกรักษพันธุกรรมพืช 

• กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

• กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

• กิจกรรมวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืช 

• กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

• กิจกรรมพิเศษสนับสนุนพันธุกรรมพืช 



กองวิชาการในนามเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  ไดดําเนินการจัด
สัมมนาขึ้น 2 คร้ัง   

คร้ังที่ 1 เร่ืองการอนุรักษและใชประโยชน  ระหวางวันที่ 25 – 27 เมษายน 2548  ณ  
โรงแรมธรรมรินทรธนา  จังหวัดตรัง  สืบเนื่องมาจากเหตุการณคล่ืนยักษสึนามิถลมภาคใต  เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2547  ทําใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวง  จากเหตุการณดังกลาว  
มหาวิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญในการดําเนินการปลูกจิตสํานึกในการฟนฟู  การอนุรักษ  และการ
ใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช  ปาชายเลน  และทรัพยากรชายฝง  ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง  จํานวน 65 คน  

คร้ังที่ 2  เร่ืองความรวมมือในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  ระหวาง
วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2548   ณ โรงแรมราชพฤกษ  แกรนด  โฮเทล  จังหวัดนครราชสีมา  
เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานโครงการฯ  เห็นความสําคัญ  หาแนวทาง  และใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง  นอกจากนั้นยังเปนการเตรียม
ความพรอมในการประชุมวิชาการ  นิทรรศการทรัพยากรไทย  :  สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  ที่จะจัด
ขึ้นในระหวางวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2548  ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช  จังหวัดนครราชสีมา 
การสัมมนานี้ไดรับเกียรติจากคุณพรชัย  จุฑามาศ  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  เปนวิทยากร  
 นอกจากนี้ในหนวยงานตางๆ เชน วิทยาเขตพระนครเหนือไดดําเนินการปลูกตนออยชาง  
ที่วัดบางออยชาง  ต. บางศรีทอง  อ. บางกรวย  จ.นนทบุรี ซ่ึงเปนตนไมประจําวัดที่ใกลสูญพันธุ
แลว  เปนการพันธุพืชหายากและเพื่อใหนักศึกษา  คณาจารย  และประชาชน  ที่รวมโครงการได
เกิดความภาคภูมิใจในการไดเขารวมกิจกรรมที่ชวยทําใหสภาพแวดลอมในสังคมดีขึ้น   



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : 
 
การเพิ่มความแข็งแกรงทางวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 นับตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2548  เปนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล  พ.ศ. 2548  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตามกฎหมาย  บัญญัติใหมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหงขึ ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  การดําเนิน
ภารกิจสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง  ยังคงดําเนินการรวมกัน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จวบจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2548  สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดสรรหาอธิการบดีคนแรก  ไดแก   รองศาสตราจารย
ดวงสุดา   เตโชติรส   ซ่ึงไดรับการโปรดเกลาฯ    ใหดํารงตําแหนงอธิการบดี  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2548 
 จากวันนั้นเปนตนมา   มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยดําเนินการพัฒนาคุณวุฒิอาจารยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอยาง
ตอเนื่อง   เพื่อเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ใหสามารถแขงขันในระดับสากลตอไป 

อยางไรก็ตาม การดําเนินการพัฒนาบุคลากรในระยะแรก  ยังคงดําเนินการรวมกันทั้ง 9 
มหาวิทยาลัย  เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในเรื่องทุนการศึกษาและโครงการฝกอบรมตาม
โครงการตางๆ  ของมหาวิทยาลัยฯ ยังคงอยูที่สวนกลาง  โดยมีกองการเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการพัฒนาคุณวุฒิของขาราชการ  อาจารยและเจาหนาที่  พัฒนาผลงานทางวิชาการ  และจัด
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย  ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารแขนงวิชาการตาง ๆ ทําหนาที่วางแผน
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใหขาราชการไปศึกษาตอและจัดสรรทุนการศึกษา ภายในประเทศ 
และตางประเทศ โดยมีแหลงทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินผลประโยชน 
เงินรายไดสะสมของคณะและวิทยาเขต ตลอดจนทุนที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรจากภายนอก ไดแก 
ทุนรัฐบาล ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนตน 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังไดจัดใหมีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ ในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขาศึกษาตอ เชน โครงการ
พัฒนาอาจารยดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ



ทหารลาดกระบัง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย Archen  
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และมหาวิทยาลัย Northumbia ประเทศอังกฤษ เปนตน 

ในป 2548  มีจํานวนบุคลากรไดรับทุนศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ รวม 8 ทุน 
จําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

• ศึกษาตอปริญญาโท ภายในประเทศ  5  คน 
• ศึกษาตอปริญญาเอก ภายในประเทศ  3  คน 
• ศึกษาตอปริญญาโท ตางประเทศ -  คน 
• ศึกษาตอปริญญาเอก ตางประเทศ -  คน 
การสัมมนา  ฝกอบรม  ศึกษาดูงานในประเทศ 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ  ไดจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ แกนักบริหาร 

อาจารยและบุคลากร รวม 7 โครงการ จํานวนบุคลากรที่ไดเขารับการอบรม ทั้งสิ้น 1,317 คน ดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการฝกอบรม ปงบประมาณ 2548 ระยะเวลา/สถานที่ 
จํานวน 

ผูเขาอบรม 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 

โครงการประชุมสัมมนาผูบริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ 
 
 
โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารหลักสูตรการจัดโครงสราง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดโครงสราง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประสิทธิภาพใน
การทํางานขาราชการสวนกลาง 
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน 
 
 
โครงการคายพัฒนาคุณธรรมและวินัยขาราชการคร ู
 
 
โครงการปฐมนิเทศขาราชการครูบรรจุใหม 
 

18-20 พ.ย. 47 
ณ หองประชุมคณะ
วิทยาศาสตร 
16-18  ธ.ค. 47 
ณ โรงแรม รอยัลริเวอรแคว 
จังหวัดกาญจนบุรี 
20-21  ธ.ค. 47 
ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท 
8-10  ส.ค. 48 
ณ โรงแรมแมน้ําริเวอรไซด 
ก.ค. 48 
ณ โรงแรมมารวยการเดน 
 
21-23 ส.ค. 48 
ณ วัดทุงลาดหญา 
จังหวัดกาญจนบุรี 
23-26 ส.ค. 48 
ณ โรงแรมคําแสด 
จังหวัดกาญจนบุรี 

150 คน 
 
 

94  คน 
 
 

160 คน 

 
120 คน 

 
480 คน 

(จัด 4 รุน รุน
ละ 120 คน) 

163 คน 
 
 

150 คน 

 
 



 
โครงการอื่นๆ ไดแก 

• การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร
สาขาอาหารและโภชนาการและสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษ  และสามารถนําไปใชในการสื่อสารและการปฏิบัติงานโดยสอดคลองตามยุทธศาสตร
ครัวไทยสูครัวโลก จํานวน 41  คน ณ  โรงแรม Sunset Park Resort &  Spa   จ.ชลบุรี ระหวางวันที่  
27 - 31  มีนาคม 2549  โดยมี Mr. Vince Goldie และ Mr. Dean Jones เปนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 

• โครงการฝกอบรมการประกอบธุรกิจดานอาหารไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขา
อาหารและโภชนาการ ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ และสามารถถายทอดความรูใน
ดานอาหารไดอยางเหมาะสมรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก  3  แหง ประกอบดวย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  จํานวน 
40 คน ระหวางวันที่ 21-25 มีนาคม 2549 ณ วิทยาเขตโชติเวช  

 
 

 
 
 

• การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมของระบบราชการ เพื่อใหขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ณ เกาะชาง จ.ตราด ระหวางวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2549 
และ ณ หองเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาเขตโชติเวช วันที่ 14 พฤษภาคม 2549  
 
 
 



 
• การศึกษาดูงานและปรึกษาหารือกับนักธุรกิจคานาดา  ในความรวมมือดานธุรกิจ

รานอาหารไทยทั้งในคานาดาและแถบแคริบเบี้ยน   ระหวางวันที่  17 – 28 ส.ค. 2548  ณ ควีเบกซิตี้  
ประเทศคานาดา 
 
 
 
 
 
 

• ดําเนินการโครงการเผยแพรอาหารไทยในตางประเทศ  ระหวางวันที่ 13 – 30  ส.ค. 
2548  ณ  ประเทศเชคโกสโลวาเกีย  และฮังการี 

• ดําเนินการโครงการสัมมนาฝกอบรมและดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหวาง
วันที่ 25 – 29 ต.ค. 2548  ณ  เมืองบังกะลอ  ประเทศอินเดีย 

• ดําเนินการศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ)  โครงการยอยคือ โครงการฝกอบรมการประกอบธุรกิจ
ดานอาหารไทยและศึกษาดูงาน  ระหวางวันที่ 15 – 22 เม.ย. 2549 ณ ประเทศญี่ปุน  
 
 
 
 
 
 
 



• การศึกษาดูงานและปรึกษาหารือกับนักธุรกิจคานาดา  ในความรวมมือดานธุรกิจ
รานอาหารไทยทั้งในคานาดาและแถบแคริบเบี้ยน   ระหวางวันที่  17 – 28 ส.ค. 2548  ณ ควีเบกซิตี้  
ประเทศคานาดา 
 
 
 
 
 
 

• ดําเนินการโครงการเผยแพรอาหารไทยในตางประเทศ  ระหวางวันที่ 13 – 30  ส.ค. 
2548  ณ  ประเทศเชคโกสโลวาเกีย  และฮังการี 

• ดําเนินการโครงการสัมมนาฝกอบรมและดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหวาง
วันที่ 25 – 29 ต.ค. 2548  ณ  เมืองบังกะลอ  ประเทศอินเดีย 

• ดําเนินการศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ)  โครงการยอยคือ โครงการฝกอบรมการประกอบธุรกิจ
ดานอาหารไทยและศึกษาดูงาน  ระหวางวันที่ 15 – 22 เม.ย. 2549 ณ ประเทศญี่ปุน  
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : 
 

การใหบริการวิชาการ 
การใหบริการวิชาการเปนการนําเอาองคความรูที่ไดจากการดําเนินงานทางวิชาการ ทั้งใน

ดานการวิจัย ดานการเรียนการสอนทางวิชาการและวิชาชีพ มาเผยแพร ถายทอด และฝกอบรม
ใหกับหนวยงานตาง ๆ สังคม ชุมชน ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนมีสวนรวมในการสราง
ประโยชนใหกับประเทศชาติดวย มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ ดังนี้ 

 



• โครงการพัฒนาหัตถกรรมผาไทยในชนบท   
ผาทอของไทยเปนศิลปกรรมพื้นบานที่มีอยูทุกภูมิภาคของประเทศไทย  วัตถุดิบหลัก คือ 

ฝาย ไหม มีรูปแบบเทคนิคการทอและลวดลายแตกตางกัน เชน  ผาทอหางกระรอก  ผาตีนจก  ผาขิด  
ฯลฯ   ชาวชนบทสวนใหญรูจักนําผามาผลิตเปนเครื่องนุงหม   และผลิตภัณฑใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน  โดยอาศัยภูมิปญญาที่บรรพบุรุษไดส่ังสมมาเปนเวลายาวนาน 

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่มุงพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกร  จึงไดจัดใหมีการใหบริการแก
ชุมชนและสังคมเพื่อชวยพัฒนาและจัดทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินใหมาเปนสินคาที่มีคุณภาพ  มี
ความโดดเดนเปนที่ประจักษแพรหลาย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูสูชุมชนและ
เสริมสรางอาชีพใหม  สรางรายไดใหเพิ่มขึ้น  เพื่อประโยชนตอตนเองและครอบครัว  ซ่ึงในป
การศึกษา 2548 นี้  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการดังกลาวรวม 9 โครงการ  ไดแก 

1. โครงการอบรมการผลิตหมอนอิงและแขวนเสื้อ 
2. โครงการอบรมการผลิตปกแฟมและกระเปาใสเครื่องเขียน 
3. โครงการอบรมการทําผาบาติกและมัดยอม 
ดําเนินการจัดอบรม  ณ อําภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีเกษตรกรและประชาชน

ผูสนใจเขารวมโครงการประมาณ 30 คน 
4. โครงการอบรมการผลิตกลองใสกระดาษทิชชูและกลองใสนามบัตร 
5. โครงการอบรมการผลิตหมอนอิงและที่แขวนเสื้อ 
6. โครงการอบรมการทําผาบาติกและมัดยอม 
ดําเนินการฝกอบรมโดยรวมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีเกษตรกร

และประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการประมาณ 30 คน 
7. โครงการอบรมการผลิตปกแฟมและกระเปาใสเครื่องเขียน 
8. โครงการอบรมการผลิตหมอนอิง  ไมแขวนเสื้อ  และที่แขวนผาเช็ดมือ 
9. โครงการอบรมการผลิตกลองใสกระดาษเช็ดปาก  ซองดินสอแฟนซี  และรองเทาแตะ 
ดําเนินการจัดอบรม ณ  คายเสนียรณยุทธ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  มีเกษตรกรและ

ประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการประมาณ 30 คน 
ผลจากการดําเนินงานที่ไดรับคือ 
1. สามารถสรางงานใหกับประชาชนในชนบท  และลดปญหาจากการเลิกจางแรงงาน 
2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาไทยใหมีคุณภาพสูงขึ้น  สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศและตางประเทศ 
3. เกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนในชนบท 

• โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหม 
เปนการใหบริการวิชาการแกชุมชน ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑดานอาหาร ส่ิงทอ งานประดิษฐ และหัตถกรรม ใหแกกลุมชุมชนตาง ๆ โดยได



ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 20 หลักสูตร ซ่ึงมีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 203 คน 
สงผลใหผูเขารับการอบรมสามารถสรางอาชีพใหม 

 
 
 
 
 

• การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ดําเนินการตอเนื่องมาโดยตลอดตั้งแตป 

2518 ในรูปแบบของการใหการฝกอบรมกับประชาชนทั่วไป มีจุดมุงหมายเพื่อเผยแพรความรูและ
ทักษะวิชาชีพดานคหกรรมศาสตรสูสังคม และเพื่อเปนการสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรม
สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ ใหเกิดประโยชนภายในครอบครัว ตลอดจนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเสริมจากอาชีพหลักไดอีกดวย  โดยในปการศึกษา 2548  ไดเปดอบรมทั้งหมด 3 รุน  
มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น  758 คน  

 
 
 
 
 
 

• การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นพิเศษ 
เปนโครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นพิเศษแกผูที่มีความประสงคตองการเรียน

แบบเรงดวนจํานวนนอย ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ซ่ึงผูเขารับการอบรมสามารถกําหนด
หลักสูตรรวมถึงระยะเวลาในการอบรมไดตามตองการ ซ่ึงที่ผานมา พบวา การเปดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นพิเศษไดรับความสนใจ และเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่ตองการ
เดินทางไปทํางานดานอาหารไทยในตางประเทศ ไดมาเขารับการอบรมเกี่ยวกับอาหาร ตลอดจน
อบรมเกี่ยวกับศิลปะการตกแตงอาหารแบบไทย  หลักสูตรที่ฝกอบรมไดแก  การทํายาดมสมโอมือ
และเทียนเจล  การแกะสลักผักและผลไม  เบเกอรี่(เคก)  ขนมไทยชุดทอง  และการแตงหนาเคก  มีผู
เขารับการอบรมทั้งสิ้น  87 คน 

 
 
 
 



 
                          

• การใหบริการขอมูลผานสื่อทางไกล 
  

เปนโครงการรวมกับหนวยงานของภาครัฐและบริษัทเอกชน ไดแกมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
และ บริษัท ซัมซิสเท็ม จํากัด จัดทําบทเรียนในรูปแบบของการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส (E-
Learning) ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยยอดนิยมแกผูที่สนใจที่อยูทั่วโลก ซ่ึงสามารถ
เรียนทําอาหารไทยไดดวยตนเอง ผานทางเว็บไซต www.Thaicuisineonline.com  
 
 
 
 
 
 

• โครงการมูลนิธิพระดาบส 
เปนโครงการความรวมมือกับโรงเรียนพระดาบส ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

เคหะบริบาล ตั้งแต ป พ.ศ. 2547 ตอเนื่องถึงปจจุบัน รวม 3 รุน ในหมวดวิชาเฉพาะ โดยไดจัดดาบส
อาสาที่ไมขอรับคาตอบแทนในการสอนรายวิชา ไดแก งานรักษาความสะอาดบาน งานการใชและ
การเก็บรักษาเครื่องอุปโภค-บริโภค งานซอมแซมและดัดแปลงเครื่องนุงหม และงานซักรีด ฯลฯ 

 
 
 
 
 

• การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน(มผช.) 
เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เขารวมเปนหนวยงานตรวจสอบผลิตภัณฑชุมชนตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ. 2547 เพื่อนํารายงานผลการ
ตรวจสอบใชเปนเกณฑในการ ใหการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสูกระบวนการ    
คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย(OTOP) โดยที่ผานมาไดดําเนินการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑประเภทผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย  ผลิตภัณฑของใชและของประดับตกแตง  
ผลิตภัณฑศิลปะประดิษฐ และของที่ระลึก ใหแกชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ ซ่ึงในป พ.ศ. 2548 ได



ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนใหแกผูที่ตองการขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 334 
ราย รวม 11 คร้ัง 

 
 
 
 

 

• การพิจารณารางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
นอกจากการใหความรวมมือกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเขารวมเปน

หนวยงานตรวจสอบผลิตภัณฑชุมชนแลว    มหาวิทยาลัยฯ  ยังดําเนินการตอเนื่องโดยเปนกรรมการ
พิจารณารางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพื่อใชเปนเกณฑในการตรวจสอบการใหการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนดวย โดยในป พ.ศ. 2548 ไดจัดสงผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ 
ทั้งหมด 3 คร้ัง จํานวน 12 คน ดําเนินการพิจารณารางมาตรฐานผลิตภัณฑประเภทผลิตภัณฑผาและ
เครื่องแตงกาย  ผลิตภัณฑของใชและของประดับตกแตง  ผลิตภัณฑศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก 
เพื่อใชเปนเกณฑในการตรวจสอบ รวมกับชุนชนและหนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ไดจัดสงวิทยากร
เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนําดานการผลิตใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแกหนวยงานภายนอกอีก
ดวย  

 
 
 
 

 
 

• โ ค ร ง ก า รฝ ก อบรมวิ ช า ชี พ เ ฉ ลิ มพระ เ กี ย รติ สม เ ด็ จพร ะน า ง เ จ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ    

เปนการฝกอบรมวิชาชีพใหแกประชาชนและผูสนใจทั่วไป ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
ลาดพราว  กรุงเทพ ฯ ระหวางวันที่ 9 – 13  ส.ค. 2548 โดยเปดอบรม 5 วิชา  ไดแก วิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑจากกระดาษ  การจัดดอกไมสรางสรรควันแม  การประดิษฐดอกไมใบยาง  การ
เขียนสีบนแกว  และการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวนผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 85 คน 

 
 



 
 
 
       
 
 

• โครงการฝกอบรมวิชาชีพราชมงคลนอมเกลา 
เปนการฝกอบรมวิชาชีพใหแกประชาชนและผูสนใจทั่วไป   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในวันที่ 10 กันยายน 2548  โดยเปดอบรม  5 วิชา  
ประกอบดวย  การทํากรอบรูปจากไม  การรอยสรอยและเครื่องประดับ  การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน  
การทําผามัดยอม  และการพิมพผาดวยซิลคสกรีน  จํานวนผูเขาอบรมทั้งสิ้น 64 คน 

 
 
 
       
 
 

• โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
จัดฝกอบรมวิชาชีพใหแกประชาชนและผูสนใจทั่วไป  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยเปดอบรม 5 รายวิชา ประกอบดวย  การรอย
สรอยและเครื่องประดับ  การจัดดอกไมสด  ดอกไมสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  การทํากรอบรูป  
และการพิมพผาปดทอง  จํานวนผูเขาอบรม  82  คน  

 
 
 
        
 
 

• โครงการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส 
จัดฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูพิการและครูผูสอนคนพิการ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  โดยเปดอบรม  14  วิชา  ไดแก  การตัดเย็บเสื้อผา
สตรี  การออกแบบแฟชั่น  การออกแบบผลิตภัณฑจากกระดาษ  การทําผาบาติก  การทําผามัดยอม  



การพิมพผาซิลคสกรีน  การจัดดอกไมสด  การจัดดอกไมประดิษฐ  โปรแกรมคอมพิวเตอร 
Microsoft Word  การเขียนสีบนกระจก  การรอยเครื่องประดับ  การออกแบบบรรจุภัณฑ  การตัด
เย็บระบบอุตสาหกรรม  และการทํากรอบรูปจากไม  จํานวนผูเขาอบรมทั้งสิ้น  176  คน   

 
 
       
      
 
 

• โครงการพัฒนาอาชีพแกชุมชน 
ดําเนินการโดยวิทยาเขตเทเวศร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน  

โดยเผยแพรความรูทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพเสริมและสามารถพัฒนาเปนอาชีพหลักไดตอไป  โดยใหบริการฝกอบรมใน
หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรการบํารุงรักษารถยนต(รถเกง)เบื้องตน  จํานวน 1 รุน  มีผูเขารับการอบรม
จํานวน  30 คน 

2. หลักสูตรการใชงานโปรแกรม Microsoft Windows XP เบื้องตน  จํานวน 2 รุน มีผูเขา
รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 60 คน 

3. หลักสูตรการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรดวยตนเองเบื้องตน  จํานวน 2 รุน มีผูเขารับการ
อบรมรวมทั้งสิ้น 60 คน 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยฯไดจัดใหมีโครงการคลีนิกเทคโนโลยีขึ้น เพื่อเชื่อมโยงในการนําผลการวิจัย

และพัฒนาวิทยาการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เผยแพรและถายทอดความรูสู
ประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการเปนศูนยให
คําปรึกษาและบริการขอมูลทางเทคโนโลยี รวมทั้งใหความรวมมือกับคลีนิกเทคโนโลยีอ่ืนๆ  ใน
การถายทอดความรูทางเทคโนโลยีสูประชาชนอยางเปนรูปธรรม และสรางโอกาสในการเลือก
อาชีพและเพิ่มรายได เพิ่มผลผลิตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น   โครงการที่มหาวิทยาลัยฯ ได
ดําเนินการอยางโดดเดน  มีดังนี้ 

• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  การตลาดและบรรจุภัณฑเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสู
ตลาด (อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี   อ.พุทเลา  จ. พระนครศรีอยุธยา  และ อ.นาโพธิ์  จ. บุรีรัมย) 

งบประมาณ  380,900 บาท   



แหลงทุน  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) 
ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ – ตุลาคม  2548 
ผูรับผิดชอบ   นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี 

• โครงการคืนคนดีสูสังคม (ณ ทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานหญิงธนบุรี)     
งบประมาณ  1,000,000  บาท 
แหลงทุน  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) 
ระยะเวลาดําเนินการ  จัด ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง ระหวางวันที่ 2 ก.ค. - 7 ส.ค. 2548 

                                              จัด ณ ทณัฑสถานหญิงธนบุรี ระหวางวันที่ 12 ส.ค. - 4 ก.ย. 2548 
ผูรับผิดชอบ  นางวันดี  มาตสถิตย 
      
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

• โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูล     
งบประมาณ  97,200  บาท 
แหลงทุน  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548 
ผูรับผิดชอบ  นางวันดี  มาตสถิตย 

• โครงการถายทอดความรูสูชุมชนเพื่อการพัฒนาการทอเสื้อกกของกลุมแมบานสตรี
แขมโคง   จ.นครนายก     

งบประมาณ  330,000 บาท 
แหลงทุน  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548 
ผูรับผิดชอบ  นางวันดี  มาตสถิตย 
 



การวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ 
การพัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี 

งานวิจัย/ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มุงเนนการใหการสงเสริม การ
พัฒนางานวิจัยในรูปแบบของงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศ ใหมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได ดวยการนํานโยบายของ
มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ จึงไดบริหารงานวิจัยเชิงรุกแบบบูรณาการ มีความยืดหยุนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสนับสนุนงานวิจัยทั้งของอาจารย นักศึกษา แบบรวมกันในสาขาที่
หลากหลาย มีหนวยงานหลักทําหนาที่ประสานงานและบริหารดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และ
มุงเนนการเผยแพรสูผูใชประโยชนไดจริง สามารถสรางงานสรางอาชีพได 

ในป 2548 มหาวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณแผนดินเพื่อดําเนินโครงการวิจัย 14 เร่ือง ดังนี้ 
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑขนมอบจากแปงกลวย 
เปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในการใชแปงกลวยในการทําขนมอบและการ

ออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ  เปนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินในแงของการ
ใชวัตถุดิบทองถ่ินใหมีบทบาทในการทําผลิตภัณฑขนมอบ  ซ่ึงเดิมเคยใชแปงสาลีจากตางประเทศ 
100 %  

ผลที่ไดจากการวิจัย  คือ  ผลิตภัณฑขนมอบจากแปงกลวยจํานวน 21 รายการ  ตนแบบ
บรรจุภัณฑขนมอบจากแปงกลวยจํานวน 10 ตนแบบ  ผูเขารับการอบรมถายทอดความรูจํานวน 125 
คน  และผูผานการอบรมสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑ
ขนมอบจากแปงกลวยและบรรจุภัณฑจําหนายเพื่อสรางรายได  และผูวิจัยไดนําองคความรูนี้มา
พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอน 

ไดรับการตีพิมพในวารสาร 
1. นิตยสาร SMEs ช้ีชองทางรวย  หัวขอ “ กลวยน้ําวา พืชเศรษฐกิจของไทย  ผลผลิตของ
คนไทย เพื่อคนไทย” 
2. วารสารวัฏฏะ Smart Job ปที่ 5 ฉบับที่ 216 วันที่ 24 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2548 
คอลัมภ “ แหลงงาน การศึกษา และ อาชีพ ” 
งบประมาณ  660,000 บาท 
ผูวิจัย  ผศ. จุฑา  พีรพัชระ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑคุกก้ีสมุนไพรไทย 
เปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในการใชสมุนไพรในครัวเรือนของไทย ไดแก 

ตนหอม  ใบมะกรูด  ขิง  เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑขนมอบ คือ คุกกี้  เปนการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินในแงของการประยุกตใชวัตถุดิบทองถ่ินใหมีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมอบ 



ผลที่ไดจากการวิจัยคือ คุกกี้สมุนไพร 5 รายการ  ตนแบบบรรจุภัณฑคุกกี้สมุนไพรจํานวน 
11 ตนแบบ  ผูเขารับการอบรมถายทอดความรูจํานวน 100 คน  และผูผานการอบรมสามารถนํา
ความรูและทักษะไปใชโดยการทําคุกกี้สมุนไพรจําหนายเพื่อสรางรายได  และผูวิจัยไดนําองค
ความรูนี้มาพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอน 

ไดรับการตีพิมพในวารสาร วัฏฏะ Smart Job ปที่ 5 ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ – 3 
มีนาคม 2548  คอลัมภ “ แหลงงาน การศึกษา และอาชีพ”  

งบประมาณ  1,160,000 บาท 
ผูวิจัย   ผศ. จุฑา  พีรพัชระ 
  นางสาวกิ่งกาญจน  เสมอใจ 
3. การพัฒนาขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
เปนการวิจัยเพื่อสรางแนวทางในการแชแข็งขนมไทย  เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา  และ

เพิ่มศักยภาพในการสงออก  โดยคงคุณคาและเอกลักษณของขนมไทยไว 
งบประมาณ 81,300 บาท 
ผูวิจัย  ผศ. วลัย  หุตะโกวิท 

น.ส.เกศรินทร  มงคลวรวรรณ 
น.ส.สุพรรณิการ  โกสุม 

 
4. การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 
เปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม โดยคิดรูปแบบใหมของผลิตภัณฑขนมอบ  และ

รูปแบบผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐจากกระดาษสา  และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินในแงของการให
ชุมชนกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑจากภูมิปญญาของกลุมเอง 

ผลที่ไดจากการวิจัยคือ  ผลิตภัณฑขนมอบ 5 รายการ 10 รูปแบบ  ผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐจากกระดาษสา 5 รายการ 15 รูปแบบ  ผูเขารับการอบรมจากชุมชนบานลากคอน  ตําบลลํา
โพ  และชุมชนตําบลบางใหญ  จํานวน 120 คน  และผูผานการอบรมสามารถนําความรูและทักษะ
ไปทําเปนผลิตภัณฑของชุมชนจําหนายเพื่อสรางรายได  และผูวิจัยไดนําองคความรูนี้มาพัฒนาการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอน 

งบประมาณ  2,505,000 บาท 
ผูวิจัย   ผศ. จุฑา  พีรพัชระ 
   นางจอมขวัญ  สุวรรณรักษ 
 นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 
 

 
 



5. การวิจัยพัฒนาและเผยแพรผลิตภัณฑเคร่ืองตกแตงบานจากกระดาษสาโดยใชเทคนิค
การสรางลวดลาย 

เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและเผยแพรความรูผลิตภัณฑเครื่องตกแตงบานจํานวน 4 
รายการจากกระดาษสา  ที่ใชเทคนิคการสรางลวดลาย 3 เทคนิค  แกชุมชนที่เปนแหลงผลิตกระดาษ
สา  และสนใจทําเปนอาชีพเสริมรายได ในอําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

งบประมาณ  250,000 บาท 
ผูวิจัย   นางประภาภรณ  ล้ิมสุคนธ 

น.ส.กฤตพร  ชูเสง 
น.ส.เกศทิพย  กร่ีเงิน 
น.ส.สุวดี  ประดับ 
 

 
 
 
     
6. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลวยไมเชิงอนุรักษและเรือโบราณจาก

กระดาษสา 
เปนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากกระดาษสาโดยนํากระดาษสามาออกแบบเปนบรรจุ

ภัณฑเพื่อหอหุมสินคา  และพัฒนาการประดิษฐกลวยไมเชิงอนุรักษและเรือโบราณจากกระดาษสา
โดยใหมีตนทุนการผลิตที่ไมสูงนัก  เปนพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินในแงของการสงเสริมอาชีพ  
วิชาชีพ  

ผลที่ไดจากการวิจัยคือผลิตภัณฑการประดิษฐดอกกลวยไมหายาก  และการประดิษฐเรือ
โบราณ พรอมทั้งบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษสา  ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูและ
ทักษะไปผลิตสินคาเพื่อสรางรายได  และเปนการสงเสริมวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ 

งบประมาณ  352,200 บาท 
ผูวิจัย   นางวัชรี  บุญเจริญ  
  น.ส.กิ่งกาญจน  เสมอใจ 
 น.ส.มานิตย  แกววงษสิริ 
 นายอารยะ  ไทยเที่ยง 
 นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 
 นายคมเขต  เพชรรัตน 
 
 



7. การพัฒนาและเผยแพรผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึกจากกระดาษสา 
เปนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑจากกระดาษสา  และดําเนินการเผยแพรความรูและสราง

ทักษะการประดิษฐของขวัญของที่ระลึกจากกระดาษสาจํานวน 4 ผลิตภัณฑใหกับชุมชนที่เปน
แหลงผลิตกระดาษสา  เพื่อเปนการสรางรายไดแกชุมชน  และเปนการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

งบประมาณ  325,000 บาท 
ผูวิจัย ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ 
 ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 
 น.ส.สุกัญญา  จันทกุล 
 น.ส.ธนพรรณ  บุญยรัตนกลิน 
 นายกณวรรธน  เอียดนุช 
  
8. การพัฒนาผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอจากผาฝายเพื่อธุรกิจโรงแรม 
เปนการพัฒนารูปแบบของเคหะสิ่งทอจากการออกแบบ  พัฒนาความคิดในการที่จะผลิต

ผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมไปจากรูปแบบเดิม ซ่ึงในธุรกิจโรงแรมที่จะมีการปรับเปลี่ยนการ
ตกแตงภายในอยูเสมอจะสามารถนําไปใชได  เพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได
ใหแกชุมชน  เพื่อใหผูผลิตในทองถ่ินไดพัฒนาความคิด  สรางสรรคงานในการออกแบบและ
ผลิตภัณฑ  พรอมทั้งเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณ  400,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2549) 
ผูวิจัย   นางพจนา  นูมหันต 

น.ส.วาสนา  ชางมวง 
น.ส.อุษา  ตั้งธรรม 
น.ส.สุรีย  สุทธิสังข 

9. หัตถกรรมผาไทยเปนของท่ีระลึกเพื่อการสงออก 
เปนการพัฒนาการออกแบบและรูปแบบหัตถกรรมผาไทยเปนของที่ระลึกในการอนุรักษ

และพัฒนา  เพื่อการแขงขันในเชิงธุรกิจเพื่อการสงออก  และประชาสัมพันธประเทศไทย 
ผลที่ไดจากการวิจัยคือ  ตนแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจํานวน 8 ตนแบบ  เปนการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับหัตถกรรมผาไทย  สรางอาชีพ  สรางรายได  และเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
ซ่ึงพรอมที่จะขยายผลเปนธุรกิจชุมชนเพื่อการสงออกตอไป  

งบประมาณ  400,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2549) 
ผูวิจัย นายธวัชชัย  แสงน้ําเพชร 

นางวันดี  มาตสถิต 



นายกองเกียรติ  มหาอินทร 
นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห 

10. เคร่ืองอบแหงพืชผลทางการเกษตรสําหรับครัวเรือนแบบถังอบหมุน 
เปนการวิจัยพัฒนาเครื่องอบแหงพืชผลทางการเกษตรสําหรับครัวเรือนแบบถังอบหมุน  ซ่ึง

สามารถอบพืชผลทางการเกษตรไดหลายชนิด  มีขนาดเล็กเหมาะสมกับครัวเรือน  ประสิทธิภาพสูง  
ดวยระบบถังอบหมุน  ไมเกิดความเสียหายตอพืชผลทางการเกษตร  และทําใหทราบวาพืชชนิด
ไหนเหมาะกับเครื่องอบแหงแบบนี้ 

งบประมาณ  101,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) 
ผูวิจัย  นายปฏิภาณ  นามสกุล  และคณะ 
11. การออกแบบระบบปรับอากาศแบบใชหัวฉีดไอน้ําลดความดัน 
เปนการวิจัยทดลองเพื่อพัฒนาการออกแบบหัวฉีดไอน้ําลดความดัน  เพื่อหาขอกําหนด

สําหรับการออกแบบหัวฉีดไอน้ําลดความดัน  และหองปฏิบัติการทดสอบระบบปรับอากาศแบบใช
หัวฉีดไอน้ําลดความดัน 

งบประมาณ  250,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) 
ผูวิจัย  นายสมจินต  พวงเจริญชัย  และคณะ 
12. การพัฒนาเครื่องตนแบบการใชพลังงานลมผลิตกระแสไฟฟา 
เปนการวิจัยทดลองเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังงานลมเปนตนกําลัง  เพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาตางๆ  ซ่ึงไดทดลองออกแบบใหสรางจากอุปกรณประกอบที่
มีขายอยูทั่วไปในปจจุบันมาประกอบกัน  ทําใหหาวัตถุดิบในการผลิตไดในราคาถูก  และออกแบบ
การผลิตใหมีลักษณะถอดประกอบได  งายตอการผลิตและใชงาน 

 งบประมาณ  250,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) 
ผูวิจัย  นายสําเริง  แพงศรี  และคณะ 
13. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑถานอัดแทงจากวัสดุเหลือใชเพื่อทดแทนการใชถาน

ไม 
เปนการวิจัยทดลองนําวัสดุธรรมชาติเหลือใชมาผลิตเปนเชื้อเพลิงเพื่อใชในชุมชน  ที่จะไม

เกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม  เปนการชวยลดอัตราการตัดไมเพื่อนํามาทําเชื้อเพลิงประเภทถานหรือ
ฟนไดในอนาคต 

งบประมาณ  480,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2549) 
ผูวิจัย  นายสหรัตน  วงษศรีษะ  และคณะ 



14. การลดปริมาณการใชน้ํามันดีเซลสําหรับเคร่ืองยนตดีเซล 4 จังหวะ 
เปนการวิจัยทดลองเพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการใชน้ํามันดีเซลภายในประเทศ  เพื่อ

ทําใหปริมาณการนําเขาน้ํามันลดลง 
งบประมาณ  440,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) 
ผูวิจัย  นายเฉลิมวุฒิ  เนียมสุวรรณ  และคณะ 

              มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนใหคณาจารยไดทําการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  เพื่อสรางนักวิจัย  และสรางสรรคองคความรู  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใหมๆ  เพื่อสงเสริม
ใหเกิดผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณจากแหลงอื่นเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานวิจัยในปการศึกษา 2548  ซ่ึงโครงการวิจัย / สิ่งประดิษฐ ที่นาสนใจอื่นๆ มีดังนี้ 

• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง สํานวนภาษิตไทยเพื่อสรางสํานึกไทย 
งบประมาณ   49,260  บาท  (งบประมาณผลประโยชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2547 –  กันยายน 2548 ) 
ผูวิจัย  นางอุบลศรี  อุบลสวัสดิ์ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอบานเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
งบประมาณ  225,000  บาท (งบประมาณเครือขายภาคกลางตอนบน มศว.) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2547 –  กันยายน 2548 ) 
ผูวจิัย นางวันดี  มาตสถิตย 

  นางพจนา  นูมหันต 
  นายธวัชชัย  แสงน้ําเพชร 
  ผศ.ออยทิพย  ภูพัฒน 
  ผศ.มาลา  ฤทธิ์นิ่ม 
  นายวรพล  พนมสุวรรณ 
  นางสาวอุษา  ตั้งธรรม 
  นายกมล  พรหมหลาวรรณ 

• การออกแบบบรรจุภัณฑสิ่งทอของกลุมทอผาบานเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
งบประมาณ  225,000 บาท (งบประมาณเครือขายภาคกลางตอนบน มศว.) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2548 –  กนัยายน 2549 ) 
ผูวิจัย นายกองเกียรติ มหาอินทร 

    นางพจนา  นูมหันต 
  นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห 



• การพัฒนาสื่อวีดีทัศน  ซีดี  เพื่อการฝกอบรมชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอและ
บรรจุภัณฑกลุม ทอผาบานเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 

งบประมาณ  225,000 บาท (งบประมาณเครือขายภาคกลางตอนบน มศว.) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2548 –  กันยายน 2549 ) 
ผูวิจัย นางอุบลศรี  อุบลสวัสดิ์ 

  นายเพชร  สายเสน 

• โครงการประดิษฐเคร่ืองยอมกก                       
งบประมาณ  120,000 บาท 
แหลงทุน  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548 
ผูวิจัย  นายเริงศักดิ์  มานะสุนทร 

• โครงการประดิษฐเคร่ืองปนดายไฟฟา 
เปนการวิจัยพัฒนาประดิษฐเครื่องปนดายที่ใชพลังงานจากไฟฟา  ซ่ึงจะชวยใหการปนดาย

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   จากเดิมที่ใชเครื่องมือปนดายแบบพื้นบานคืออาศัยแรงงานจากคน  ซ่ึง
ตองใชเวลามากและคุณภาพไดไมดีสม่ําเสมอ เปนการพัฒนาระบบการทํางานของชาวบานใหเขาสู
ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมครอบครัว  และเพิ่มรายไดใหมากขึ้น 

งบประมาณ  74,960 บาท  (งบประมาณผลประโยชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) 
ผูวิจัย  นายเริงศักดิ์  มานะสุนทร 

• โครงการวิจัย “ขยะหอม” สูตรเด็ดราชมงคล 
เปนการวิจัยน้ําหมักชีวภาพ  หรือวิธีการกําจัดขยะสดหรือขยะเปยกพวกเศษอาหาร  ให

กลับมาใชใหมไดอยางมีคุณคาดวยการเลี้ยงจุลินทรียกลุมสรางสรรค(จุลินทรีย EM) เปนแบคที่เรีย
กึ่งไรอากาศ(Semi Anaerobic Bacteria) การยอยสลายจะใหกาซออกซิเจนออกมา จึงทําใหไมมีกล่ิน
เหม็น  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาจะเปนการชวยลดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและปญหาขยะ 

ประโยชนในการนํามาใชคือ  ใชดับกลิ่นเหม็นตางๆ  ชวยยอยสลายสารอินทรียที่ตกคาง  
ชวยในการบําบัดน้ําเนาเสีย  ชวยในการเจริญเติบโตของตนไมและลดการรบกวนของแมลง 

ไดรับการเผยแพรโดยสัมภาษณออกอากาศทางสถานีวิทยุ  ดังนี้ 
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  รายการ “Time Focus” คล่ืน FM 

89.5 MHz  เมื่อวันที่ 6 และ 12 มกราคม 2548 
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  รายการ “เพื่อชีวิต  เพื่อสังคม”  คล่ืน FM 

92.5 MHz  เมื่อวันที่  28 – 29  และ 31 มกราคม 2548 
ผูวิจัย  น.ส.สลักจิต  พุกจรูญ 



• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อแกไขขอบกพรองดานความรูพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรเร่ือง “การแยกตัวประกอบพหุนาม” ของนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปท่ี 3 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วข. พณิชยการพระนคร 

งบประมาณ   38,200  บาท  (งบประมาณผลประโยชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2547 –  กันยายน 2548 ) 
ผูวิจัย น.ส.เพ็ญนภา  สุวรรณบํารุง 
 น.ส.สุขจิตร  ตั้งเจริญ 

• คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.พณิชยการพระนคร  
ตามความคาดหวังของผูบริหารสถานประกอบการ 

งบประมาณ   35,000  บาท  (งบประมาณผลประโยชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2547 –  กันยายน 2548 ) 
ผูวิจัย นายสนทยา  เขมวิรัตน 

• ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของสถานประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ   34,650  บาท  (งบประมาณผลประโยชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2547 –  กันยายน 2548 ) 
ผูวิจัย นางอมรสิริ  ดิสสร 

• การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรูของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจในสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วข. พณิชยการพระนคร 

งบประมาณ   24,740  บาท  (งบประมาณผลประโยชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2547 –  กันยายน 2548 ) 
ผูวิจัย ผศ. วาที่ ร.ต.สมนึก  แกววิไล 
 นายสุคี  ศิริวงศพากร 

นายชัยชนะ  มิตรสัมพันธ 

• ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  ตามมาตราที่ 24 ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วข. พณิชยการ
พระนคร 

งบประมาณ   24,940  บาท  (งบประมาณผลประโยชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ตุลาคม  2547 –  กันยายน 2548 ) 
ผูวิจัย นางเจิมสิริ  ศิริวงศพากร 
 นายณรงค  โพธ์ิพฤกษานันท 

 



ความกาวหนาของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ  
 

ความรวมมือกับตางประเทศ (International Cooperation) 
ภารกิจสําคัญที่จะพัฒนาใหมหาวิทยาลัยฯ เปนหนวยงานที่ไดมาตรฐานสากล  คือความ

รวมมือกับตางประเทศ  โดยการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ตางประเทศ   เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร ใหมีลักษณะเปน
นานาชาติ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไปศึกษา/ฝกอบรม/ทํางานวิจัยรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันทางการศึกษาตางประเทศ ไดแก 
          สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี         Bosch  Rexroth AG Germany 
                                                              University of  Applied  Science  Rosenheim                                                     
         ประเทศเกาหลีใต                         Seoul  National  University                                                                    
         สาธารณรัฐประชาชนจีน             Guilin University of Technology    
                                                           Beijing Normal University  
                                                              Thai – Chinese Cultural Education School                                  
        ไตหวัน                                          National Taiwan Normal University  
         ประเทศเวียดนาม                          Ly Tu Trong Technical College HCMC                            

กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ 

•  ผูบริหารและผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดินทางไปศึกษาดู
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ Indian Institute of Science Supercomputer Education and 
Research  Center  ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2548 

• ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดินทางไปรวมพิธี        
ลงนามความรวมมือและรวมปรึกษาหารือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดานการศึกษา ณ  
มหาวิทยาลัยสิบสองปนนา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาประจําจังหวัด  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ระหวางวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2548 

• ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินทางไปศึกษาดู
งานและเจรจาความรวมมือทางวิชาการ ณ Hong Kong Polytechnic University  เขตปกครองพิเศษ
ฮองกง  ระหวางวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ  2549 

• ผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินทางไปศึกษาดูงานดาน
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหวางวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ 2549 



• ผูบริหารและผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินทางไปศึกษาดู
งานดานประกันคุณภาพ    ณ  มหาวิทยาลัยตางๆในประเทศออสเตรเลีย     และประเทศนิวซีแลนด 
ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม  2549 

• คณะผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารวมฝกอบรมหลักสูตร
แฟชั่นและสิ่งทอ  ณ Bunka  Fashion  Academy ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 24  ก.พ. 2549 – 10  
เม.ย 2549 

• คณะผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินทางไปศึกษาดูงานดาน
การจัดการการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง และ มหาวิทยาลัยเจิ้นเจียง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหวางวันที่ 5 - 10 มีนาคม 2549 

• ผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีกับงานหองสมุดในอนาคต  ณ ประเทศมาเลเซีย  ระหวางวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2549 

•  เขารวมสัมมนาและจัดนิทรรศการอุดมศึกษาไทย ในฐานะผูแทนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระหวางวันที่ 7 - 9 เมษายน 2549  ณ  ประเทศเวียดนาม 

• คณะผูบริหารเดินทางไปเจรจาความรวมมือ  ณ  Guilin University      สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ระหวางวันที่ 15 – 19 เมษายน 2549 
 
 
 

 
 
 
 

• ผูบริหารและผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดินทางไปศึกษาดู
งานดาน แฟชั่นและสิ่งทอ  ณ  Bunka  Fashion College ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 25 เม.ย –         
1  พ.ค. 2549 

• คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 30 คน เดินทาง
ไปฝกอบรมตามโครงการเพชรราชมงคล ณ  Guilin University  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหวาง
วันที่ 16  – 30 เมษายน 2549 

• คณะผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดินทางไปศึกษาดูงานดาน
ธุรกิจอาหารไทยในประเทศญี่ปุน  ระหวางวันที่  15 - 22 เมษายน 2549 



• คณะผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินทางไปศึกษาดูงานดาน
สารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนสากล  ณ ประเทศเกาหลี  ระหวาง
วันที่ 4 – 8  พฤษภาคม 2549  

• คณะผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง   สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหวางวันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2549  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 4  เร่ืองอื่นๆ 
 
นักศึกษาผลงานดีเดน 

 

• นายฤทธิชัย  กระพันพงศสกุล และ  นายสุพัสดา 
 ศรีอุดร   นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร   ไดรับ 
รางวัลชนะเลิศการจัดดอกไมบนโตะอาหารเพื่อ 
สุขภาพ  ในงาน Health Cuisine   จัดโดยสํานัก 
พิมพบานและสวน บริษัท อัมรินทรพร้ินติ้ง จํากัด 
เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2548 ณ   ศูนยการประชุม 
แหงชาติสิริกิติ์ 
 

• นายสมัย  ศรีอุดร และ  น.ส.ศิวียาภรณ  นาคพันธุ 
นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร   ไดรับรางวัลรอง 
ชนะเลิศการจัดดอกไมบนโตะอาหารเพื่อสุขภาพ 
ในงาน Health Cuisine    จัดโดย สํานักพิมพบาน 
และสวน บริษัท อัมรินทรพร้ินติ้ง จํากัด ในวันที่ 
26 สิงหาคม 2548 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
 

• นางสาวชวนพิศ  ขุมทอง  นักศึกษาชั้นปริญญาตรี 
สาขาคหกรรมศาสตร   ไดรับรางวัลราชมงคล 
สรรเสริญ  ดานศิลปวัฒนธรรมดีเดน     โดย เขา 
รับรางวัล    จาก ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ. พิจิตร  
กุลวณิชย วันที่ 16  กันยายน 2548  ณ หอประชุม 
ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

• นายนิวัฒน  เดชกุล  นักศึกษาชั้นปริญญาตรี 
สาขาคหกรรมศาสตร    ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน 
ประเภทอุดมศึกษา ประจําป 2548 จากสมาคม 
สงเสริมเอกลักษณของชาติ   โดยไดรับโลหและ 
เข็มเกียรติคุณ จาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศตรี 
กําธน  สินธวานนท  เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2548 
 ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน 



• นายกิตติ  ยอดออน และ  นายนิวัฒน  เดชกุล 
นักศึกษา ช้ันปริญญาตรี  สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ   การแขงขันจัดกระเชา 
ผลไมสงความสุข ในงานเทศกาลผลไม 
นานาชาติ 2005  “International Fruit Fest”  
ณ  ศูนยการคาอัมรินทรพลาซา กรุงเทพฯ เมื่อ 
วันที่ 20 ตุลาคม 2548   จัดโดยกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ 
 

• นายนิวัฒน เดชกุล นักศึกษาชั้นปริญญาตรี  สาขา 
คหกรรมศาสตร  ไดรับรางวัลชนะเลิศโลพระราชทาน 
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ในการประกวดประดิษฐกระทงลอยจังหวัดราชบุรี   
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548  ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
 

• นายฤทธิชัย กระพันพงศสกุล  น.ส.อนุกาญจน ศรีสาระ น.ส.สรรัตน บุญเกิด และ น.ส.
อรทัย โตะจาเก นักศึกษาชั้นปริญญาตรี  สาขาคหกรรมศาสตร ชนะเลิศการประกวดกระทง ไดรับ
รางวัลพรอมถวยรางวัลของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง        
ณ วัดอภัยทายาราม  ซ่ึงจัดโดยสํานักงานเขตพญาไท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 

• นายณัฐพล  โททอง  นักศึกษาชั้นปริญญาตรี  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ- พัฒนา
ผลิตภัณฑ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 21 สาขา
พนักงานประกอบอาหาร จัดโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงเมนูอาหารที่ใชใน
การประกวดครั้งนี้ประกอบดวย ค็อกเทลกุง ซุปครีม ผักรวม ไกทอดราดซอสเห็ด เสิรฟพรอมผักผัด
เนยและมันบด  และเครปไสสตรอเบอรี่  และกําลังเขารับการคัดเลือกไปแขงขันในระดับอาเซียน 
ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   

 
 
 
 
 
 
 
 



• นักศึกษาสาขาออกแบบบรรจุภัณฑ ไดรับรางวัลจากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ 
OTOP    ควา 4 รางวัล จากการประกวดทั้งหมด 5 รางวัล  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   จัดเนื่องในโอกาสฉลองอุเทนถวายครบรอบ  72  ป       
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ  OTOP ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               รางวัลชนะเลิศ                                    รางวัลท่ี  2 

                       นายอาภรณ  เตียวตําหนัก                          นายกฤษฎา   เติมเจิม   
            จากผลงานบรรจุภัณฑสําหรับกลวยกวน       จากผลงานบรรจุภัณฑสําหรับใสเครื่องปนดินเผา 
 

      
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
          รางวัลท่ี 3           รางวัลชมเชย   

                  นางสาวกรรณิการ   เอี่ยมจินดา              นายนิฐิพงษ  ตันสรานุวัฒน      
                จากผลงานบรรจุภัณฑสําหรับไวน                        จากผลงานบรรจุภัณฑสําหรับขนมตังเมสูตรงาดํา   

 



• นายอภิชาติ  ร่ืนรส และ นายสุภัสดา  ศรีอุดร นักศึกษาชั้นปริญญาตรี  สาขาคหกรรม-
ศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศการรอยมาลัยกลม  และ นายฤทธิชัย  กระพันพงศสกุล นักศึกษาชั้น 
ปริญญาตรี  สาขาคหกรรมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศการจัดดอกไมสด ในงานสัปดาหวัฒนธรรม
ไทย ซ่ึงจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ 2549 

• นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร   ประดิษฐกระทงลอย  2 รูปแบบ ประกอบการถายทํา
ส่ือโฆษณา “สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง”  ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
โดย ททท. จัดทําเปนปายคัตเอาทเผยแพรตามสถานที่ตาง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร   และตีพิมพลงใน
นิตยสารของ ททท. รวมทั้งเผยแพรทาง website ของ ททท. (http://www.tat.or.th/thai/) 

 
 
 
 
 
 

• นักศึกษาสาขาผาและเครื่องแตงกาย-ออกแบบแฟชั่น ออกแบบและตัดเย็บผลงานชุด
ผาดิบ ประกอบอุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ทันสมัย แสดงแฟชั่นโชวในงาน Commart  
Comtech Thailand 2005 จัดโดย บริษัท ปริพัชร ออรกาไนเซอร จํากัด เมื่อวันที่ 24 และ 27 
พฤศจิกายน 2548  ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  โดยมีจุดประสงคในการนําเสนอการ
ออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกายดานคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 

• นางสาวธันยชนก  นพเกลา และ นางสาวเปรมวดี  แซฉั่ว   นักศึกษาสาขาวิชาผาและ
เครื่องแตงกาย-ออกแบบแฟชั่น และ นายโกศล พึ่งแพง นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร รวม
รายการเด็กไทยวันนี้ ซ่ึงแพรภาพทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7  โดยนําเสนอเรื่อง     
กระเบื้องโมเสกบนเครื่องแตงกาย   การปดทองบนผืนผา  และกระเชาผลไม สําหรับเทศกาลปใหม 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• นักศึกษาชมรม Digital Dance  เขารวมการแขงขัน 
การประกวด BBoy      ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2549  ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล   
จังหวัดนครราชสีมา 
 

• นายอนุพงษ  ช้ีรัตน นักศึกษาปริญญาตรี  
สาขาผาและเครื่องแตงกาย-ออกแบบแฟชั่น ไดสง 
ผลงานการออกแบบแฟชั่น  ภายใตแนวคิด    มิติที่ 
แตกตาง     ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรค 
ผลงานจากความเคลื่อนไหว  ความไมหยุดนิ่งของ 
พัด และบันไดวน ไดรับการคัดเลือกใหรวมแสดง 
ในงาน Bangkok  Fashion Week  2006 ในสวนของ 
โครงการกิจกรรม Graduate Fashion Week 
และไดรับคัดเลือกใหแสดงผลงานโดยมีนางแบบมืออาชีพ  สวมใสชุดที่ออกแบบโชว
ผลงานบนแคทวอลค  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549   ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และ
ผลงานชุดมิติที่แตกตางของ อนุพงษ  ไดรับความสนใจจากนิตยสารผูหญิง ไดตีพิมพ
ผลงานเผยแพร ในฉบับประจําวันที่  15 เมษายน  2549   

 
  
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปการศึกษา 2549 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 
2549 – 2553) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  โดยมีมติคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  และจะเริ่ม
ดําเนินการในป 2549 นี้  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการ
จัดการเรยีนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการแกชุมชน  โดยวางแนวทางการพัฒนาไวดังนี้ 

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  3 ดานหลักคือ 

• ปรับกระบวนการเรียนการสอน 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ  สามารถปฏิบัติงานไดจริง  มีแนวคิดสรางสรรค  

สามารถแกปญาหาได 

• พัฒนาอาจารย 
เพื่อใหมีความรูเชิงลึกในแตละสาขาวิชา  และเปนความรูที่ทันสมัย  และทันตอสภาพการณ

ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

• จัดหาเครื่องมือและหองปฏิบัติการ 
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสใชเครื่องมือ/อุปกรณที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพที่จะทําใหบัณฑิตมี

ความรูและทักษะเพิ่มขึ้น 
สาขาวิชาที่เนนพัฒนากําหนดไว 6 สาขาหลักคือ 
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร  งานเทคโนโลยีการออกแบบแมพิมพ(Mould) 
2. สาขาวิศวกรรมศาสตร  งานเทคโนโลยีการออกแบบอุตสาหกรรม(CAD/CAM) 
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร  งานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4. สาขาอาหารและโภชนาการ 
5. สาขาเทคโนโลยีงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
6. สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

 
 
 
 
 
 



งบประมาณของโครงการตามยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับการอนุมัติเพื่อใชดําเนินงานในป  2549 
นี้  เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 42,603,300 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 

โครงการ 
จัดซื้อ
ครุภัณฑ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ 
ดานวิทยาศาสตร 
2. โครงการพัฒนาทักษะดานเครื่องกล ไฟฟา และ
อิเลคทรอนิคส 
3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 
การออกแบบแมพิมพและชิน้สวนอุตสาหกรรม 
4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดานอาหารและ
โภชนาการ 
6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
7. โครงการการพัฒนาการจดัการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 
8. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบ 
วิทยบริการอิเลคทรอนิกส (E-Library) 
9. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

- 

- 

7,000,000 

 

- 

7,464,900 

4,118,400 

- 

 

- 

6,000,000 

 

360,000 

- 

3,930,000 

 

1,100,000 

6,630,000 

6,000,000 

- 

 

- 

- 

 

360,000 

- 

10,930,000 

 

1,100,000 

14,094,900 

10,118,400 

- 

 

- 

6,000,000 

 

รวม 24,583,300 18,020,000 42,603,300 

และจะดําเนินการปรับยุทธศาสตรเพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่องจนถึงป 2554  รวมงบประมาณตามแผนฯ  ทั้งสิ้น 596,145,000 บาท  เพื่อพัฒนาให
มหาวิทยาลัยฯ บรรลุวัตถุประสงคในการมีสวนรวมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไดตอไป 

 



 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู(Knowledge  Management) 

มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะดําเนินการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร  โดยกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานไวดังนี้ 

• ใหความรูความเขาใจแกทีมงานการจัดระบบบริหารความรูของมหาวิทยาลัยฯ  
เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารความรูของมหาวิทยาลัยฯ  การศึกษาและกําหนด
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู  และการเผยแพรความรูและสรางความเขาใจ
ในการบริหารความรูแกบุคลากร 

• ดําเนินการเปนแกนนําเครือขายการจัดการความรูใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลจํานวน 7 แหง 

• มีแผนที่จะปรับกระบวนการทํางาน  อันเปนผลที่จะเกิดจากการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ   

การจัดทําแผนแมบทสิ่งกอสราง 
มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพอยางเรงดวน  

เพื่อใหมีพื้นที่ใชสอยท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน  และกิจกรรมของนักศึกษาอยางเพียงพอ  
โดยมีนโยบายในการเสนอขอตั้งงบประมาณที่ใหคํานึงถึงกิจกรรมใชสอยที่เกิดประโยชนสูงสุด
และคุมคากับการลงทุน 

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนที่จะดําเนินการจัดทําแผนแมบทสิ่งกอสราง(ระยะแรก 5 ป) สําหรับ
งบลงทุนในป พ.ศ. 2550 – 2554  โดยพิจารณารายการสิ่งกอสรางที่หนวยงานขอรับการสนับสนุน
ตามลําดับความสําคัญกอนหลัง  และสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษาของแตละหนวยงาน  โดย
จะใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(Specification)  และจัดทํารูปแบบ
รายการสิ่งกอสรางใหแลวเสร็จลวงหนากอนถึงปงบประมาณที่จะดําเนินการ  เพื่อใหตอจากนี้ไป
มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถจัดซื้อจัดจางและทําสัญญาใหแลวเสร็จไดภายในไตรมาสแรก  จากการ
วางแผนแมบทสิ่งกอสรางที่ ชัดเจน   ประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการที่ดี   จะทําให
มหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารงบลงทุนใหตอบสนองกับการพัฒนาการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การวิจัยสถาบัน 
มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการดําเนินงานการวิจัยสถาบัน  เพื่อจะนําผลการวิจัยนี้มาเปนขอมูล

ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป  
โดยไดกําหนดหัวของานวิจัยสถาบันในป 2549 คือ “ปจจัยในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  โดยใหทําการวิจัยเปน 2 ประเด็นและดําเนินการคูขนานกันไปคือ 



• ปจจัยในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

• การสํารวจความตองการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของสถาน
ประกอบการ 

 
 
 



หมายเหตุ (บาท)
สินทรัพย

 สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 306,186,221.38  
ลูกหน้ีเงินนอกงบประมาณ 1,076,838.32      
รายไดคางรับ 962,704.37         
วัสดุคงเหลือ 1,246,147.87      
สินทรัพยหมุนเวียนอืน 2,256,398.79      
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 311,728,310.73  

สินทรัพยไมหมุนเวียน

อาคารและสิ่งปลูกสรางสุทธิ 3 207,308,156.11  

ครุภัณฑสุทธิ 4 150,537,721.96  

งานระหวางกอสราง 1,957,010.00      

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 5 1,113,357.58      
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 360,916,245.65  

รวมสินทรัพย 672,644,556.38  

หน้ีสิน
หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ี 6,891,826.09      
คาใชจายคางจาย 6,756,933.52      
รายไดคาบริการรับลวงหนา 10,087,408.50    
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 1,776.00             
รายไดรอการรับรู 84,594.12           
เงินรับฝากอ่ืน ๆ 16,241,629.98    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 40,064,168.21    
รวมหน้ีสิน 40,064,168.21    

สินทรัพยสุทธิ

ทุน 748,073,918.21  

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 115,493,530.04-  
รวมสินทรัพยสุทธิ 632,580,388.17  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2548

งบแสดงฐานะการเงิน

สวนที่ 3  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



(บาท)

หมายเหตุ

รายไดจากการดําเนินงาน

 รายไดจากรัฐบาล

รายไดระหวางกันเงินงบประมาณ 98,805,574.14    

 

    รวมรายไดจากรัฐบาล 98,805,574.14    

รายไดจากแหลงอ่ืน

รายไดจากการจัดการศีกษา 121,337,441.33   

รายไดจากการใหบริการสังคม 277,150.62         

รายไดจากการบริหารสินทรัพย 302,140.00         

รายไดจากการจําหนายสินทรัพย 3,500.00             

รายไดอื่น 582,670.26         

รายไดจากดอกเบี้ยและการลงทุน 9,925.21             

รายไดระหวางกันเงินรายได 449,858.14         

รวมรายไดจากแหลงอ่ืน 122,962,685.56   

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 221,768,259.70   

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 108,431,671.14   

คาใชจายงบกลาง 6,858,458.75      

คาใชจายในการดําเนินงาน 44,780,596.72    

คาใชจายเงินอุดหนุน 11,905,803.69    

คาใชจายรายจายอื่น 22,767,819.25    

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 6 157,544,421.71   

หน้ีสงสัยจะสูญ 4,450.00             

หน้ีสูญ 42,356.00           

-                     

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 352,335,577.26   

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ 130,567,317.56-   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2548



 1. สรุปนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ  สรุปไดดังน้ี :

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร รับรูตามมูลคาท่ีตราไว

1.2 ลูกหน้ีเงินยืม  รับรูตามจํานวนเงินในสัญญายืม และเมื่อลูกหน้ีสงใชเงินยืมใหรับรูเปนคาใชจาย

1.3 วัสดุ ระหวางปใหรับรูเปนคาใขจาย และใหรับรูเปนสินทรัพยเม่ือมีการสํารวจ ณ วันส้ินปบัญชี โดย

บันทึกตามราคาทุนท่ีซ้ือหรือไดมา  และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน

1.4 รายไดคางรับ  รับรูตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงประกอบดวยรายไดจากเงินงบประมาณที่ยังมิไดรับ

ตามฎีกาเหลื่อมจาย ตามจํานวนหน้ีท่ีไดบันทึกบัญชีไว แตมิไดวางฎีกาเบิกเงินจากคลัง  รายไดแผนดินท่ี

ยังมิไดรับตลอดจนรายไดอื่นๆ ท่ีหนวยงานยังไมไดรับชําระเงิน

1.5 อาคารและสิ่งปลูกสราง  ครุภัณฑและอุปกรณ  รับรูตามราคาทุน ดังน้ี

1.5.1  อาคารและสิ่งปลูกสราง  แสดงมูลคาในสวนท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์  แตได

           นํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน

1.5.2  ครุภัณฑและอุปกรณ  รับรูรายการที่มีมูลคาตอหนวย หรือตอชุด หรือตอกลุมต้ังแต 30,000  บาท

          สําหรับรายการที่จัดซ้ือในปงบประมาณ 2546 เปนตนไป รับรูรายการที่มีมูลคาตอหนวย

          หรือตอชุด หรือตอกลุม ต้ังแต 5,000  บาท

1.5.3  รายจายท่ีทําใหสินทรัพยมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น หรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  หรือมีคุณ -

           สมบัติใหมท่ีไมเคยมีมากอน  จะรับรูรายจาย  ดังกลาวเปนสินทรัพย

1.5.4  สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน  เชน  โปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิการเชารับรูตามราคาทุน

1.6 เจาหน้ี   รับรูเม่ือตรวจรับสินคาหรือบริการจากผูขายหรือคูสัญญาแลว  แตยังมิไดชําระเงินและสามารถ

ระบุมูลคาสินคาและบริการไดชัดเจน

1.7 ใบสําคัญคางจาย  รับรูเม่ือไดรับใบขอเบิกจากขาราชการหรือลูกจาง

1.8 เงินรับฝาก  รับรูเม่ือไดรับเงิน

1.9 ทุน  รับรูเม่ือเร่ิมตนปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง เกิดจากการสํารวจสินทรัพยท้ังเงินงบประมาณ 

และเงินนอกงบประมาณ

1.10 ทุนสะสม  รับรูเม่ือเร่ิมตนปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง  เกิดจากการปดบัญชีเงินผลประโยชน

คงเหลือ ตามระบบบัญชีเกณฑเงินสด

1.11 การรับรูรายได

1.11.1  รายไดระหวางกันเงินงบประมาณ  รับรูเม่ือไดรับเงินจากกองคลัง

            ( บันทึกบัญชีระหวาง  1 ต.ค. 48 - 27 ม.ค. 48 )

1.11.2  รายไดแผนดิน  รับรูเม่ือเกิดรายได

1.11.3  รายไดจากการจัดการศึกษา  รับรูเม่ือไดรับเงินจากนักศึกษา  หรือเม่ือไดออกใบเสร็จรับเงิน  

             กรณีนักศึกษาชําระเงินผานธนาคาร

1.12 คาเส่ือมราคาสินทรัพย  คิดตามวิธีเสนตรง  ไมมีราคาซาก  และสินทรัพยท่ีหมดอายุการใชงานแลวให

คงมูลคาไวในบัญชี  1  บาท  จนกวาจะมีการจําหนวยสินทรัพยออกจากระบบบัญชี



            (บาท)

 2.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย

เงินสดในมือ 431,295.93          

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 10,725,034.83     

เงินฝากธนาคารออมทรัพย 292,600,631.71   

เงินฝากธนาคารประจํา 2,429,258.91       

รวมเ งินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 306,186,221.38   

 3. อาคารและส่ิงปลูกสราง

อาคารและสิ่งปลูกสราง 439,455,172.19   

หัก คาเส่ือมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสราง 232,147,016.08   

รวม  อาคารและสิ่งปลูกสราง สุทธิ 207,308,156.11   

4. ครุภัณฑ  

ครุภัณฑ 534,135,711.19   

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ 383,597,989.95   

รวม  ครุภัณฑ  สุทธิ 150,537,721.96   

 5. สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตน 1,187,250.00       

หัก   สินทรัพยไมมีตัวตน 73,892.42            

รวม  สินทรัพยไมมีตัวตน  สุทธิ 1,113,357.58       

 

6.  คาเส่ือมราคาคาตัดจําหนาย

อาคารและสิ่งปลูกสราง 78,883,976.07     

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 671,162.57          

ครุภัณฑ 77,957,397.07     

สินทรัพยไมมีตัวตน 31,886.00            

รวม  คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 157,544,421.71   
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