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ความเปนมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อดีต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ไดรับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548   ทําใหดูเหมือนเปนมหาวิทยาลัย

ใหมในสายตาของสาธารณชนทั่วไป   โดยที่ในความเปนจริงแลวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน  และเปนสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญดาน

วิชาชีพ   ตั้งแตครั้งเดิมที่รวมตัวอยูกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ซึ่งประกอบไปดวยวิทยาเขตในสังกัด

กวา 35 แหง  และเมื่อมีการปรับเปล่ียนสถานภาพจากสถาบันมาเปนมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2548   ได

เกิดการรวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดแลวแยกออกเปน 9 มหาวิทยาลัย  และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกเปน

อิสระออกมาก็คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงไดเกิดขึ้นจากการรวมกลุมของวิทยาเขตเดิม  

5 แหง  ในพื้นที่ใกลเคียงกัน  ไดแก  วิทยาเขตเทเวศร  วิทยาเขตโชติเวช  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และวิทยาเขตพระนครเหนือ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังคงยึดมั่นในภารกิจสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ  ที่มี

ความรูและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยแบงการจัดการเรียนการสอนออกเปน  

9 คณะ  ไดแก 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

4. คณะบริหารธุรกิจ 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 

7. คณะศิลปศาสตร 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 
(File:  logo-rmutp-p.1) 
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สวนที่ 1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สถาปนาขึ้นเปนมหาวิทยาลัยตามมาตรา 5  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่  18 มกราคม 2548  แตโดย

ที่มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานมากวา 100 ป   ผลิตบัณฑิตออกสูโลกอาชีพเปนกําลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเปนจํานวนมาก 

มหาวิทยาลัยมุงมั่นในการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เปนคนดีคนเกง  มีทักษะที่ดีในการ

ปฏิบัติงานพรอมที่จะพัฒนาเปนทุนมนุษยตอไป  ภายใตวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยวา  “เปนผูนําการจัด

การศึกษาวิชาชีพระดับสากล  บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ” ปจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการ

เรียนการสอน  ทั้งในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท โดยแบงการ

จัดการเรียนการสอนออกเปน 9 คณะ  ไดแก 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

4. คณะบริหารธุรกิจ 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 

7. คณะศิลปศาสตร 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครภายใตการบริหารของ รศ. ดวงสุดา  เตโชติรส  

ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดีตั้งแตเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548   ยังคงยึดมั่นในภารกิจสรางบัณฑิต

นักปฏิบัติ  ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พรอมกาวไปสูความสําเร็จใน

โลกของอาชีพไดอยางสมภาคภูมิ  เพียบพรอมไปดวยความรูความสามารถที่ทันสมัย  มีพลังและความ

เขมแข็งที่พรอมสําหรับการแขงขันในทุกสถานการณ 

 
(ภาพรวม-หนาที1่) 
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วิสัยทัศน 

เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล  บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่มี

คุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม  บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สูการผลิต

และการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ 

3. ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค  เพื่อการมีอาชีพอิสระ  และ

พัฒนาอาชีพสูการแขงขัน 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 
1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  ที่มีความเขมแข็งดานวิชาการ

ตามมาตรฐานการศึกษาสากล  เปนที่พึ่งของสังคมทั้งในและตางประเทศที่สามารถเรียนรูได

ตลอดชีวิต 

2. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจสัมพันธสูระดับนานาชาติ  

และผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ  และมีศักยภาพในการสรางงานอาชีพที่สามารถแขงขันได 

3. มุงเนนพัฒนาทรัพยากรและองคความรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรหลักใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ   แผน

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  และมุงสูวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  โดยมีประเด็นยุทธศาสตรหลัก 3 

ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 
1. เปนศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความเขมแข็ง 

2. สรางคนดี  คนเกง  มีทักษะในงาน  เพื่อพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ 

3. เปนศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณา

การที่ไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

จากประเด็นยุทธศาสตรหลักทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาตร  มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาออกเปน 9 ยุทธศาสตรและกําหนดกลวิธี/มาตรการไวดังนี้ 

ยุทธศาสตร 9 ยุทธศาสตร 

1. สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนไดรับการพัฒนาความรูไปสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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2. สนับสนุน/สงเสริมการพัฒนาดานอาชีวศึกษา 

3. สงเสริมการสรางงาน  อาชีพ  และการเรียนรูตลอดชีวิต  ใหกับประชาชนและเปนสังคม

ผูประกอบการ 

4. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็ง  “สรางคนสูงาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

5. เพิ่มศักยภาพของอาจารย  บุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

6. จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอภายใตระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

8. เพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

9. ใหบริการวิชาการเพื่อการแขงขันและสรางรายได 

ยุทธศาสตรที่ 1 
สรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนไดรับการพัฒนาความรูไปสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

กลวิธี/มาตรการ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  อาทิ  E-

learning,  E-library,  E-education,  หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

1.2 จัดทําเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพที่รวมกับสถานประกอบการเพื่อเปนมาตรฐานคุณภาพ
ดานการเรียนการสอน 

1.3 สรางโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกระดับ  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.4 พัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณของผูเรียนจากการทํางาน  การศึกษานอกระบบ/

การศึกษาตามอัธยาศัย  เขาสูการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย 

1.5 พัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณจริง 

ยุทธศาสตรที่ 2 
สนับสนุน/สงเสริมการพัฒนาดานอาชีวศึกษา 

กลวิธี/มาตรการ 
2.1  จัดทําความรวมมือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอาชีวศึกษา

ตางๆ 

2.2 สรางศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะดาน (Center of Excellent) อาทิเชน   

- ศูนยแฟชั่นสิ่งทอ 

- ศูนยผลิตและทดสอบมาตรฐาน 

- ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

- ศูนยพัฒนาครูอาชีวศึกษา 

- ศูนยฝกอบรมและซอมเครื่องจักร 

- ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี(เฉพาะทาง) 

- ศูนยนวัตกรรมระบบ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 
สงเสริมการสรางงาน  อาชีพ  และการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชน  และเปนสังคม

ผูประกอบการ 
กลวิธี/มาตรการ 

3.1  เสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ 

- ชุมชนและทองถิ่น (Local/Community Linkage) 

- ธุรกิจและอุตสาหกรรม (Industry Linkage) 

- ภูมิภาคและนานาชาติ (Regional/Global Linkage) 

3.2 เสริมสรางความรูใหมและใหคําปรึกษาเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในประเทศและ
ตางประเทศ 

3.3 จัดทําความรวมมือทางวิชาการรวมกับสถานประกอบการตางๆ  จัดตั้งหนวยบมเพาะ

ผูประกอบการรุนใหมในมหาวิทยาลัย 

3.4 สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการพัฒนาใหมีความรูและจริยธรรม เชน มีการพัฒนา

ระบบหองสมุดสมัยใหม/หองสมุดแบบมีชีวิต (Living Library) อุทยานแหงการเรียนรู  ซึ่งจะ

เสริมสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระพนครใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  ที่ไมมี

ขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็ง  “สรางคนสูงาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

กลวิธี/มาตรการ 
4.1 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพและสงเสริมกิจกรรม

บัณฑิตในอุดมคติ 

4.2 จัดทําโครงการสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษานานาชาติ 

4.3 ผลิตบัณฑิตใหถึงพรอมดวยวิชาการ  วิชาชีพ  ความตองการของผูเขาศึกษาและความตองการ

ของสังคม  โดยเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสํานึกเสียสละเพื่อ

รวมพัฒนาและรับใชสังคม 

4.4 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยคํานึงถึงมาตรฐานทางการศึกษา
ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.5 สนับสนุน อนุรักษ เผยแพร และฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาไทยในทุกสาขา  

โดยมีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและหลากหลาย  ทําใหศิลปวัฒนธรรม

เปนสวนหนึ่งของชีวิตมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 5 
เพิ่มศักยภาพของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

กลวิธี/มาตรการ 



15 

5.1 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
อยางมีมาตรฐาน 

5.2 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหเปนผูมีความรูทางวิชาการ  และเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแก
นักศึกษา 

5.3 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองคกรที่ยั่งยืน  โดยดําเนินการพัฒนาศักยภาพของตนเองและตาม

ความตองการขององคกร 

5.4 รักษาทรัพยากรบุคคลใหอยูกับมหาวิทยาลัยในระยะยาว  ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพและภักดี

ตอองคกร 

5.5 พัฒนาศักยภาพของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการใช ICT เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน  การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ ICT และการผลิตส่ืออิเลกทรอนิกส 

5.6 สงเสริมภาระงานของอาจารยและบุคลากรทางศึกษาใหเอื้อตอการทํางานรวมกันระหวาง
ศาสตร  และสรางเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 6 
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอภายใตระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

กลวิธี/มาตรการ 
6.1 พัฒนาระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน 

6.2 จัดทําแผนการตลาดเชิงรุกและพัฒนาระบบประชาสัมพันธภายนอก  และรักษาภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

6.3 สงเสริมการใช Performance  Assessment Rating Tool (PART) มาใชในการวิเคราะห  เพื่อ

การประเมินระดับความสําเร็จของผลผลิตโครงการ  การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

6.4 พัฒนาระบบบริหารความรู  ถายทอด  และการนําไปใชประโยชน (พัฒนางาน  พัฒนาคน  และ

พัฒนาฐานความรู) 

6.5 ปรับปรุงกฎระเบียบและขอบังคับในการบริหารดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

6.6 พัฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย  โดยปรับปรุงดานกายภาพเพื่อใหมีที่รองรับกิจกรรม

ของนักศึกษาและบุคลากรที่เหมะสม 

ยุทธศาสตรที่ 7 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

กลวิธี/มาตรการ 
7.1 สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริหารวิชาการ 
7.2 พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบดวย 

- ศูนยกลางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรวิทยาเขต/คณะ 
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- การเชาวงจรสื่อสารและอินเตอรเน็ต 

7.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการกํากับและติดตามประเมินผล 

7.4 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหทั่วถึงและตอเนื่อง 

7.5 สรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีรูปแบบการใชอิเลกทรอนิกสมากขึ้น  และสงเสริมการ

ผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเลกทรอนิกสและ Courseware ที่หลากหลายและไดมาตรฐานในทุก

ระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 8 
เพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

กลวิธี/มาตรการ 
8.1 สงเสริมและเพิ่มโครงการวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม  โดยเนนการแสวงหาแหลงเงินทุนทั้ง

ภายในและตางประเทศ 

8.2 สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถการทําวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา  

พรอมทั้งสรางเครือขายการวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม 

8.3 มุงเนนการทําวิจัยส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมในสาขาที่ตอบสนองความตองการและการเนน
สาขาที่จําเปนเรงดวน 

8.4 สรางนักวิจัยรุนใหม  และพัฒนานักวิจัยรุนเกาใหเปนมืออาชีพ 

8.5 ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและสงเสริม  งานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  และ

นวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตรที่ 9 
ใหบริการวิชาการเพื่อการแขงขันและสรางรายได 

กลวิธี/มาตรการ 
9.1 ขยายการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ใหบริการวิชาการ

โดยเนนการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

9.2 บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  รวมมือกับกระทรวงอื่นๆ  เพื่อ

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรมและชุมชน  เชน  การบริการตรวจสอบ

มาตรฐานอุตสาหกรรม 

9.3 สงเสริมอบรมวิชาชีพตางๆ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส 

9.4 สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อการแขงขันและเพิ่มรายได 
9.5 จัดหารายไดจากฐานความรู  ความเชี่ยวชาญ  และทรัพยากรที่มีอยูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ใหมหาวิทยาลัยมีรายไดพึ่งตนเองได 

9.6 เนนการบริการวิชาการเพื่อตอยอด OTOP และ SMEs  และพัฒนาสถานประกอบการให

สามารถแขงขันไดในตลาดโลก  เชน  การใหบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
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จากยุทธศาสตรและกลวิธี/มาตรการ  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน  

7  ดาน   โดยมหาวิทยาลัยตองพัฒนาทั้งระบบ   เพื่อสรางความเขมแข็งสูการเปนมหาวิทยาลัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ที่มีคุณภาพชั้นนําเปนที่พึ่งของชุมชนและสังคม   โดยการยกระดับ

มาตรฐานการบริหารจัดการสูระดับสากล   

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 7 ดาน 

 ดวยการยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม   ทําใหไดมาซึ่ งทิศทางและเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้      “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมุงเนนการจัดการศึกษาวิชาชีพบน

พื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล   เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ

และมีคุณธรรม” 

  

จากทิศทางและเปาหมายดังกลาว ไดแยกประเด็นในการดําเนินงานออกเปน 7 ดาน คือ  

1. การจัดการศึกษาดานวิชาชีพเทคโนโลยีเนนบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. การพัฒนางานวิจัยส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 

3. การพัฒนางานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

4. การพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. การพัฒนานักศึกษา 

6. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

7. การพัฒนาการบริหารและจัดการ 

 

    
                             (ภาพรวม-หนา8-รูปที่ 1) 

    
               (ภาพรวม-หนา8-รูปที่2) 
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โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวิชาการ 

แผนภมูิโครงสรางการแบงสวนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร * 
สภามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองวิเทศสัมพันธ** 
- สํานักประกันคุณภาพ*** 
- กองประชาสัมพันธ** 

- สํานักงานคณบด ี

สภาคณาจารยและขาราชการ 

- สํานักงานผูอํานวยการ - สํานักงานผูอํานวยการ 
- สํานักงานผูอํานวยการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หนวยตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ** 

* จากกฎกระทรวง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2550 
** จัดตั้งเปนการภายใน 

- สํานักงานคณบด ี

- สํานักงานคณบด ี

- สํานักงานคณบด ี

- สํานักงานคณบด ี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

- สํานักงานคณบด ี

- สํานักงานคณบด ี

- สํานักงานคณบด ี

- สํานักงานคณบด ี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตรประยุกต

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 



19 

เปรียบเทียบงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550  และ 2551 

เปรียบเทียบงบประมาณแผนดินจําแนกตามประเภทงบประมาณ ระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 และ 2551 
ประเภท

งบประมาณ 
เปรียบเทียบงบประมาณแผนดินระหวางปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 และ 2551 
ป 2550 รอยละ ป 2551 รอยละ เพิ่ม / ลด รอยละ 

บุคลากร 194,441,500 33.90 205,412,500 28.57 10,971,000 5.64 

ดําเนินงาน 106,318,200 18.53 110,489,300 15.37 4,171,100 3.92 

ลงทุน 155,496,900 27.11 254,763,000 35.43 99,266,100 63.84 

อุดหนุน 22,761,900 3.97 22,998,300 3.20 236,400 1.04 

รายจายอื่น 94,603,500 16.49 125,322,400 17.43 30,718,900 32.47 

รวม 573,622,000 100.00 100.00 100.00 145,363,500 25.34 

 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผนดินที่ไดรบัจัดสรรระหวางป  พ.ศ. 2550 และ 2551 
จําแนกตามประเภทงบประมาณ  
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เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายไดจําแนกตามประเภทงบประมาณ ระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 และ 2551 
ประเภท

งบประมาณ 
เปรียบเทียบงบประมาณเงนิรายไดระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2551 
ป 2550 รอยละ ป 2551 รอยละ เพิ่ม / ลด รอยละ 

บุคลากร 24,962,640 14.44 34,189,500 16.13 9,226,920 36.96 

ดําเนินงาน 79,535,970 46.01 89,396,200 42.18 9,860,230 12.40 

ลงทุน 13,597,060 7.86 19,495,200 9.20 5,898,400 43.38 

อุดหนุน 3,971,960 2.30 11,770,490 5.55 7,798,530 196.36 

รายจายอื่น 16,081,890 9.30 23,705,380 11.19 7,623,490 47.40 

งบกลาง/สมทบ

มหาวิทยาลัย 

34,732,230 20.09 33,380,150 15.75 -1,352,080 -3.89 

รวม 172,881,750 100.00 211,937,240 100.00 39,055,490 22.59 
 
 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2550 และ 2551  
จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
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โครงสรางอัตรากําลัง 
 

จํานวนอัตรากําลังจําแนกตามหนวยงานและประเภทบุคลากร 

หนวยงาน 
ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศกึษา 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน
มหา 

วิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง 
ชั่วคราว 

ชวย
ราชการ 

ครู 
จางสอน 

รวม 
วิชาการ สนับสนุน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
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2 

1 

3 

1 

4 

149 

22 

39 

30 

85 

103 

37 

174 

79 

177 

109 

65 

22 

รวม 461 118 109 71 25 292 34 19 1,095 

หมายเหตุ: นับเฉพาะอัตราที่มีคนครอง 

ขอมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ปการศึกษา 2551 

 
กราฟแสดงจาํนวนอัตรากําลังจําแนกตามหนวยงาน 

 

 

4 149
2239

30

85

103
37174

79

177

109
65 22

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกจิ คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ
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จํานวนอัตรากําลังจําแนกประเภทบุคลกรและคุณวุฒิ 

บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
รวม 

ขาราชการพลเรือน 

   -  ตําแหนงวิชาการ 

   -  ตําแหนงสนับสนุน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา 

ลูกจางชั่วคราว 

 

9 

1 

1 

- 

- 

- 

 

346 

32 

51 

- 

- 

1 

 

105 

69 

19 

22 

6 

181 

 

1 

16 

- 

3 

103 

129 
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118 

71 

25 
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รวม 11 430 402 252 1,095 
ขอมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 

กราฟแสดงรอยละของอัตรากําลังจําแนกตามคุณวุฒ ิ
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ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี
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สวนที่2  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  ตามกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 4 มิติสําหรับสถาบันอุดมศึกษา  ไดคะแนนการประเมินเทากับ  4.2935  โดยมีผลการปฏิบัติงาน

ดังนี้ 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล  น้ําหนักรอยละ 55  มีคะแนนการประเมินเทากับ  4.2148  พิจารณาผล

การปฏิบัติราชการจากการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย   อันมีตัวชี้วัดไดแก  นักศึกษาดานสังคมศาสตร  นักศึกษา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา    งาน/

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  งานบริการวิชาการ  และงานวิจัย 

สําหรับผลงานในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัยนั้น  พิจารณาจากมาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต   ดานการวิจัยและงานสรางสรรค   ดานการบริการวิชาการ   ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม   และดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล 

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ  น้ําหนักรอยละ 12  มีคะแนนการประเมินเทากับ  4.2667  พิจารณาผลการ

ปฏิบัติราชการจากการประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิตและตอบทบาทของมหาวิทยาลัย  ระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของ สมศ.   การประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง   

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  น้ําหนักรอยละ 10  มีคะแนนการประเมินเทากับ  

3.5940  พิจารณาผลการปฏิบัติราชการจากอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน  การดําเนินงานตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย  การรักษามาตรฐานระยะเวลาของการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย   และการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนามหาวิทยาลัย  น้ําหนักรอยละ 23  มีคะแนนการประเมินเทากับ  4.7995  

พิจารณาผลการปฏิบัติราชการจากการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของมหาวิทยาลัย  คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารย  

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  รอยละของอาจารยประจําที่มี

ตําแหนงวิชาการ   การพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร  หลักสูตร  และการเงิน  

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  การดําเนินการตาม

แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  และ

ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มหาวิทยาลัยไดบริหารงานใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย  โดยหนวยงานภายในได

ใหความรวมมือ  ชวยเหลือ  สนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไว 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ตัวช้ีวัด
ที่ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล  55  4.2148 2.3182 

1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ระดับ 5 3.4917 3.4917 0.1746 

2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

ระดับ 5 4.4349 4.4349 0.2217 

3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับ 15  4.6503 0.6975 

3.1 คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดิน

และงบประมาณรายได)  ของสถาบันอุดมศึกษาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 

ระดับ 4 5.0000 5.0000 0.2000 

3.2 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณ

แผนดินและงบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 5  3.9510 0.1975 

3.2.1 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร      

3.2.1.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คน 0.12 2,953.0000 4.8073 0.0058 

3.2.1.2 จํานวนนักศึกษารับใหม คน 0.12 1,237.0000 5.0000 0.0060 

3.2.1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 0.12 1,160.0000 4.7647 0.0057 

3.2.1.4 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา  

3 – 12 เดือนหลังจากจบ 
คน 0.12 76.6000 5.0000 0.0060 

3.2.1.5 รอยละของนายจางมีความพึงพอใจตอผลการทํางานของ

ผูสําเร็จการศึกษา 
รอยละ 0.12 66.5900 3.8786 0.0047 

3.2.1.6 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 
รอยละ 0.115 87.2836 5.0000 0.0058 

3.2.2 ผลผลิต : ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา 
     

3.2.2.1 จํานวนผูไดรับทุนพัฒนาอาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 

 
ทุน 0.358 55.0000 3.1428 0.0113 

3.2.2.2 ผูไดรับทุนสําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
รอยละ 0.357 12.7272 1.0000 0.0036 
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ตัวช้ีวัด
ที่ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 

3.2.3 ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ      

3.2.3.1 จํานวนผูเขารับบริการ คน 0.142 3,823.0000 5.0000 0.0071 

3.2.3.2 จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา เรื่อง 0.142 33.0000 5.0000 0.0071 

3.2.3.3 จํานวนเผยแพรความรูบริการวิชาการ ครั้ง 0.142 38.0000 5.0000 0.0071 

3.2.3.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 0.142 84.7000 5.0000 0.0071 

3.2.3.5 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 0.142 96.9600 5.0000 0.0071 

3.2.4 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

3.2.4.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คน 0.102 6,076.0000 2.5798 0.0026 

3.2.4.2 จํานวนนักศึกษาใหม คน 0.102 2,381.0000 2.4406 0.0025 

3.2.4.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 0.102 1,638.0000 1.9364 0.0020 

3.2.4.4 รอยละของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น รอยละ 0.102 1.6400 1.0000 0.0010 

3.2.4.5 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 

3 – 12 เดือนหลังจากจบ 
รอยละ 0.102 68.2707 4.1027 0.0042 

3.2.4.6 รอยละของนายจางมีความพึงพอใจดวยผลการทํางาน รอยละ 0.103 72.0700 4.6093 0.0047 

3.2.4.7 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด รอยละ 0.102 76.1200 5.0000 0.0051 

3.2.5 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      

3.2.5.1 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 0.179 31.0000 5.0000 0.0090 

3.2.5.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 0.179 13,867.0000 4.3709 0.0078 

3.2.5.3 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม

เพิ่มขึ้น 
รอยละ 0.179 80.9700 5.0000 0.0090 

3.2.5.4 งานโครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 0.178 100.0000 5.0000 0.0089 

3.2.6 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี      

3.2.6.1 จํานวนโครงการวิจัยใหม โครงการ 0.179 8.0000 5.0000 0.0090 

3.2.6.2 จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินงาน โครงการ 0.179 14.0000 5.0000 0.0090 

3.2.6.3 จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ โครงการ 0.179 9.0000 4.0000 0.0072 

3.2.6.4 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โครงการ 0.178 64.2900 4.1842 0.0074 

3.2.7 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู      

3.2.7.1 จํานวนโครงการวิจัยใหม โครงการ 0.179 46.0000 5.0000 0.0090 

3.2.7.2 จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน โครงการ 0.179 46.0000 5.0000 0.0090 

3.2.7.3 จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ โครงการ 0.179 24.0000 1.0000 0.0018 

3.2.7.4 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 0.178 52.1700 2.4528 0.0044 
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ตัวช้ีวัด
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
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ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 

3.3 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่

สะทอนเอกลักษณ  และจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะ

ตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

 6  5.0000 0.3000 

3.3.1 รอยละของบัณฑิตนักปฏิบัติ รอยละ 2 100.0000 5.0000 0.1000 

3.3.2 รอยละของกลุมสาขาวิชาที่เนนเทคโนโลยี รอยละ 2 74.0000 5.0000 0.1000 

3.3.3 จํานวนโครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
โครงการ 2 33.3333 5.0000 0.1000 

4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับ 28  4.0868 1.1443 

4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  8.4  4.4904 0.3772 

4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
รอยละ 2.1 79.8082 2.9616 0.0622 

4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่

สําเร็จการศึกษา 
รอยละ 2.1 86.0000 5.0000 0.1050 

4.1.3 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบ 

ใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
รอยละ 2.1 84.6153 5.0000 0.1050 

4.1.4 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ  

ยกยองดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  หรือรางวัล

ทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน

ระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ 

คน 2.1 49.0000 5.0000 0.1050 

4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  5.6  4.9254 0.2758 

4.2.1 รอยละของงานวิจัย  และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  หรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติ  หริอระดับนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

รอยละ 1.9 24.2800 4.7800 0.0908 

4.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกสถาบัน  ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
บาท/คน 1.9 24,108.7400 5.0000 0.0950 

4.2.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทํา

วิจัย  หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

รอยละ 1.8 27.0986 5.0000 0.0900 

4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  8.4  3.1667 0.2660 

4.3.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ รอยละ 1.4 51.2300 5.0000 0.0700 
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ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ  หรือนานาชาติตออาจารย

ประจํา  และนักวิจัยประจํา 

4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน  
ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา 

ชั่วโมง/คน 1.4 13.8766 1.0000 0.0140 

4.3.3 รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ  และ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติในระดับนานาชาติตออาจารย

ประจํา 

รอยละ 1.4 15.6192 1.0000 0.0140 

4.3.4 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ 
แหลง 2.1 6.0000 3.0000 0.0630 

4.3.5 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
ระดับ 2.1 5.0000 5.0000 0.1050 

4.4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  5.6  4.0230 0.2253 

4.4.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนาและ

เสริมสรางเอกลักษณ  ศิลปะ และวัฒนธรรม ตอจํานวน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 1.9 28.6764 4.4705 0.0849 

4.4.2 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ  

พัฒนา  และเสริมสรางเอกลักษณ  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
รอยละ 1.9 71.5000 2.6500 0.0504 

4.4.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ  พัฒนาและ

เสริมสรางเอกลักษณ  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ตองบดําเนิการ 
รอยละ 1.8 3.4652 5.0000 0.0900 

5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล ระดับ 2 4.0000 4.0000 0.0800 

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ  12  4.2667 0.5120 

6 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบัน 

อุดมศึกษา 
 5  3.6400 0.1820 

6.1 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต  ของผูใชบัณฑิต รอยละ 2.5 81.6000 4.3200 0.1080 

6.2 ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบัน รอยละ 2.5 74.8000 2.9600 0.0740 

7 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน  สมศ. ระดับ 3 4.5600 5.0000 0.1500 

8 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ระดับ 4 4.5000 4.5000 0.1800 



28 

ตัวช้ีวัด
ที่ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
มิติที่ 3   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  10  3.5940 0.3594 

9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัด

พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับ 2 4.2700 4.2700 0.0854 

10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการ

เบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
รอยละ 3 58.1200 1.0000 0.0300 

11 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ระดับ 2 4.7000 4.7000 0.0940 

12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 3 5.0000 5.0000 0.1500 

มิติที่ 4   มิติดานการพัฒนาสถาบัน   23  4.7995 1.1039 

13 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน ระดับ 3 4.7799 4.7799 0.1434 

14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี 

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 2 5.0000 5.0000 0.1000 

15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

อุดมศึกษา 
ระดับ 2 5.0000 5.0000 0.1000 

16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับ 3 5.0000 5.0000 0.1500 

17 คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา  2  4.0245 0.0805 

17.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

หรือเทียบเทา 
รอยละ 1 3.0520 4.0375 0.0404 

17.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 1 26.3913 4.0115 0.0401 

18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 

ดานนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตรและการเงิน 
ระดับ 3 5.0000 5.0000 0.1500 

19 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษา 
บาท 2 8,093.0879 5.0000 0.1000 

20 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการ

ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ระดับ 2 5.0000 5.0000 0.1000 

22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ 2 100.0000 5.0000 0.1000 

23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ 2 4.0000 4.0000 0.0800 

  น้ําหนัก
รวม 

100  
คะแนน 
ที่ได 

4.2935 
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ผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. ดานการจดัการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีเนนบัณฑตินักปฏิบัต ิ

มหาวิทยาลัยไดเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการเพื่อนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล  โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความชํานาญทางดานวิชาชีพและ

เทคโนโลยี   ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  รวมถึงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 

1.  การผลิตบัณฑิต 
ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเปน 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  ระดับปริญญาตรี  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับปริญญาโท  มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น  

11,051 คน  เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2550  ซึ่งมีจํานวน 11,212 คน  ลดลง  161 คน  คิดเปนรอยละ 

-1.44  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่จะลดจํานวนนักศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญา

ตรี   และนักศึกษาสายสังคมศาสตร 

 

ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 เพิ่ม/ลด 

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง 

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท 

2,361 

8,451 

89 

311 

1,670 

8,790 

176 

415 

-691 

+339 

+87 

+104 

รวม 11,212 11,051    -161 (-1.44%) 

 

 
(นักศึกษา-1) 



30 
2.  การพัฒนาหลักสูตร  

ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน  104 สาขาวิชา  จําแนกตาม

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  14 สาขาวิชา  ระดับปริญญาตรี  82 สาขาวิชา ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาชาวิชา  ระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา    และดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรรายวิชาของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อเปนการ

เตรียมความพรอมสําหรับการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิแตละสาขาวิชา 

 

  

 
 

              (พัฒนาหลักสูตร1)                             (พัฒนาหลักสูตร2)                        (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ1) 

3. การติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550  

โดยเก็บขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปการศึกษา  2550 จํานวน 2,414 คน  มีผูใหความ

รวมมือตอบแบบสอบถามจํานวน  2,334 คน  คิดเปนรอยละ  96.69  วิเคราะหและสรุปผลไดดังนี้ 

สถานภาพการทํางานปจจุบัน 
สถานภาพการทํางาน จํานวน รอยละ 

ทํางานแลว 

ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ (นับจํานวนในกลุมเดียวกับทํางานแลว) 

ยังไมไดทํางานและไมศึกษาตอ 

กําลังศึกษาตอโดยยังไมทํางาน 

2,024 

59 

269 

41 

86.72 

2.53 

11.53 

1.75 

รวม 2,334 100.00 

ผลการสํารวจพบวาผูที่ไดงานทําแลวสวนใหญเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน  คิดเปน

รอยละ  72.48  รองลงมาคือ  ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ  รอยละ  9.93  และประกอบอาชีพ

อิสระ  รอยละ 8.00  ตามลําดับ  โดยมีผูที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

หลังจากสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 86.72   มีผูไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน 

ก.พ. กําหนดไวตามคุณวุฒิคิดเปนรอยละ  85.23  และผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต  

ตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตมีคาความพึงพอใจเทากับ  3.81 จาก 5.00 
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4.  สหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความตองการของ

สถานประกอบการ   จึงไดดําเนินมาตรการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตดวยโครงการ

สหกิจศึกษา  โดยกําหนดรายวิชาฝกงานและเพิ่มรายวิชาฝกปฏิบัติในหลักสูตร  และใหนักศึกษาเขาฝก

ปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการในชวงปดภาคฤดูรอน    ดําเนินการโดยใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน

จริงในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคการศึกษาใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  เพื่อใหนักศึกษาได

มีโอกาสฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชาที่เรียน  เปนการเรียนรูโดยใชประสบการณที่

เกิดจากการทํางานจริง 

มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกไปปฏิบัติงานโดยใหการฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะ

ที่ใชในการปฏิบัติงาน  อาทิ  ความปลอดภัยในโรงงาน  กิจจกรรม 5 ส  การบริหารงานคุณภาพ (ISO)  

เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  วัฒนธรรมองคกร  การเตรียมความ

พรอมในการเปนผูประกอบการ ฯลฯ 

5.  โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”   

มหาวิทยาลัยมีมาตรการพัฒนาแกนนํานักศึกษาใหมีคุณภาพ  ใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค  

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  เสริมสรางประสบการณทางสังคม  รวมทั้งสรางโลกทัศนที่กวางไกลสูสากล  

พัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศของนักศึกษา ดวยโครงการ  “เพชรราชมงคลพระนคร”   

โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  เปนโครงการที่

ตอบสนองยุทธศาสตรและมาตรการดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  โดยนํานักศึกษามาผาน

กระบวนการคัดเลือก  การพัฒนาฝกอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณจากทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  มีการใหนําเสนอโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ผานการติดตาม

ประเมินผลและรับรองผลจนจบหลักสูตร  จึงคาดหวังไดวาจะสามารถสรางผูนํานักศึกษาที่มีคุณภาพ  

สามารถขยายผลสูนักศึกษาอื่น  เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะสามารถนําความรู  ทักษะและประสบการณ

ชีวิตไปใชในการประกอบอาชีพ  และเปนบัณฑิตที่สรางคุณคาใหแกสังคมตอไป 

ในปการศึกษา 2551  มีแกนนํานักศึกษาเขารวมโครงการ  44 คน  ดําเนินการฝกอบรมให

ความรูในเรื่อง  ทักษะและกระบวนการคิดแบบผูนํา  การทํางานเปนทีม  ผูนํากับการทํางานภายใต

ขอจํากัดและทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา  การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวม  การ

เสริมสรางศักยภาพนักศึกษา  นักศึกษากับการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  การเสริมสรางบุคลิกภาพ

และมารยาททางสังคม  การวิเคราะหระบบงาน/การวางแผน/และการเขียนรายงาน  นักศึกษากับการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย   การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องตน  ธรรมะในพระพุทธศึกษากับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  และศึกษาดูงานดานการพัฒนานักศึกษาตามมหาวิทยาลัยตางๆ   

ดําเนินการสงนักศึกษาที่ผานการพิจารณาคัดเลือกใหไปศึกษาและและเปลี่ยนวัฒนธรรม

จํานวน 19 คน  ใหเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ   Nanning  College  for  Vocational  

Technololy  เมืองหนานหนิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหวางวันที่  11 – 23  พฤษภาคม 

2551 
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(การเรียนการสอน – เพชรราชมงคล – 1) 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   (พ.ศ. 2549 – 2554) 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยตั้งแตเร่ิมโครงการตั้งแตป 2549 – ปจจุบัน 

ไดรับงบประมาณดําเนินการแลวรวม 217,806,800 บาท  ในการดําเนินงาน 9 โครงการ ไดแก 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร 

2. โครงการพัฒนาทักษะดานเครื่องกล  ไฟฟาและอิเลกทรอนิกส 

3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแมพิมพและชิ้นสวน

อุตสาหกรรม 

4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 

6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

8. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเลกทรอนิกส(E-Library) 

9. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

ในป 2551  ไดรับงบประมาณเปนเงิน 100,000,000 บาท  เพื่อพัฒนาบุคลากร  จัดหาครุภัณฑ

และปรับปรุงหองปฏิบัติการ   

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร  โดยจัดสรรทุนใหบุคลากรศึกษาตอ  19 คน   ฝกอบรมและศึกษาดู

งาน  508 คน  รวมบุคลากรไดรับการพัฒนา 527 คน 

ดําเนินการจัดหาครุภัณฑการศึกษา  พัฒนา/ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหทันสมัยเปนจํานวนเงิน

รวม  85,859,652 บาท 

นอกจากนี้ยังมีการดําเนินความรวมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา  ระหวาง

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนในการเรียนรูทั้งดานวิชาการ   ประสบการณ  

และวัฒนธรรมประเพณี  พัฒนาหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ผลิตบุคลากรดานการประกอบ

อาหารไทยในตางประเทศ  การลงนามความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  การวิจัยรวมกับ

หนวยงานอื่น   
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7.  การประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเปนกระบวนการที่จะสรางความ

เปนเลิศทางในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 

• ดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2551 เพื่อใหมีระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

• ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุณภาพ  และนํานโยบายไปสูการกําหนดกลยุทธ และ

ไปสูการจัดทําโครงการ  รวมทั้งใหมีการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

• พัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ  อาทิ  สารคดีส้ันออกอากาศทางคลื่นวิทยุ  90.75 

Mhz.  รายการ 1 นาทีกับการประกันคุณภาพ ออกอากาศทางวิทยุออนไลนของมหาวิทยาลัย 

• ใหความรูและสรางทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  มีการจัดโครงการ

สงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  เพื่อถายทอดองคความรู

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาเกิด

ความรูความเขาใจ  มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

• กําหนดนโยบายคุณภาพใหมีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช

ในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา   โดยกําหนดใหทุกกิจกรรมของนักศึกษามีการประกัน

คุณภาพ  โดยใหทุกกิจกรรมนักศึกษามีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน  ตัวชี้วัด

ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม  และใหมีการวัดผลและการประเมินผล 

• ใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  สนับสนุนใหสโมสร

นักศึกษาและชมรมกิจกรรมนักศึกษา  มีสวนรวมในการพิจารณาออกแบบโครงการ  จัดทํา

โครงการ  และสรุปผลการประเมินโครงการ  ดําเนินการฝกอบรมตัวแทนสโมสรนักศึกษาและ

ตัวแทนชมรมกิจกรรมของนักศึกษาในเรื่องการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและการ

ประเมินคุณภาพภายใน  ใหตัวแทนสโมสรนักศึกษาและตัวแทนชมรมกิจกรรมของนักศึกษาเขา

รวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

8.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยดําเนินการวางรากฐานเพื่อพฒันามหาวิทยาลยัสูการเปน  E-University  โดย

ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร 7 ขอ คือ 

• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานไอซีทีใหทัว่ถึงและตอเนื่อง 

• มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Oriented) 

• พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการเรียนการสอน 

• พัฒนาระบบ E-Office และ E–Service อยางบูรณาการใหครอบคลุมและปลอดภัย 

• สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการใหบริการชมุชน 

• พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู E-Knowledge 

• พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความมั่นคงและปลอดภัยสูง 
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ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดเขาสูการจัดอันดับ E-University แลว  ในการจัดอันดับเดือนมกราคม 

2552  โดยอยูใน World Rank ที่ 4910 ของ Top 6000 Universities,  Ranking Web by Country: Top 

Colleges and Best Universities ซึ่งจัดทําโดย "WebometricsRanking of World Universities" หรือ 

"World Universities' ranking on the Web" 

 

 
Webometrics Ranking of World Universities: January 2009 

ในป  2551  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเพิ่มใหแก

หนวยงาน  ปรับปรุง Sever  ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเครือขายสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย   

สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 42 เร่ือง  พัฒนาระบบ E-Office  และ  E-Service จํานวน 8 ระบบ  

พัฒนาระบบการจัดเก็บ Knowledge Base 4 ระบบ  พัฒนาระบบส่ือการสอนดวยรูปแบบมัลติมีเดีย  

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสาร E-Book  พัฒนาระบบจัดเก็บฐานขอมูลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย  และพัฒนาระบบความปลอดภัยเครือขาย 4 ระบบ 

 ดําเนินการใหบริการฝกอบรมในเรื่องการพัฒนาระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLIB”  

การจัดทําบทเรียนอิเลกทรอนิกส  เทคนิคการติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอรเครือขาย  การสราง

เอกสารฉบับเต็มรูปแบบอิเลกทรอนิกส  การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตรและ

ตัวบงชี้   นอกจากนี้ไดจัดสงบุคลากรเพื่อเปนวิทยากรฝกอบรมใหแกสํานักงานเทศบาลนครนนทบุรีใน 3 

หลักสูตรคือ  การจัดการรูปภาพดวยโปรแกรม Adobe Photoshop  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตดวย

โปรแกรม Dreamweaver CS3  และการสรางมัลติมีเดียดวยโปรแกรม Adove Flash CS3   
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2. การพัฒนางานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม 

การวิจัยและพัฒนาเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ไดปฏิบัติอยางตอเนื่อง

ควบคูไปกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร

ไดพัฒนาความรู  ความสามารถ  และพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  ที่

สามารถนําผลงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรมไปเสริมสรางและพัฒนามาตรฐานการศึกษา    

ผลงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจะเปนสิ่งสะทอนคุณภาพของการศึกษา  เปน

การสรางองคความรูใหมในทางวิชาการและวิชาชีพ  สงผลใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับใน

สังคม 

มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  

นวัตกรรม  บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยดําเนินงานวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง

พัฒนาผลงานสูภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ประเทศ  โดยผลงานดังกลาวไดเผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  สามารถถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชนเปาหมาย  รวมทั้งใชประโยชนทางอุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ลดตนทุน  และ

เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑในองครวม 

        

 
            (การวิจัย-หนา1-รูป1-นิทรรศการ)                       (การวิจัย-หนา1-รูป2-อบรมนักวิจัยมืออาชีพ)                     (การวิจัย-หนา1-รูป3-ผลงานวิจัย) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในป 2551 

ผลงานวิจัย 
งบประมาณ จํานวน

งานวิจัย 
(เรื่อง) 

จํานวน
นักวิจัย 
(คน) แผนดิน 

เงิน
ผลประโยชน 

ภายนอก รวม 
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1. สรางองคความรู 1,134,520 1,659,610 150,000 2,944,130 36 72 

2. ถายทอดเทคโนโลยี 3,500,800 1,096,800 636,000 5,233,600 17 76 

รวม 4,635,320 2,756,410 786,000 8,177,730 53 148 

 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 
 

โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการประกอบวิชาชีพครู

ภายใตภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

2 118,750 

2. แนวโนมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของอาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

1 40,850 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะบริหารธุรกิจ 1 87,870 

4. การสรางและพัฒนาเว็บเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานของ

เยาวชนไทย 

คณะศิลปศาสตร 4 510,380 

5. ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่เรียนโดยใชเพลงไทยลูกทุงและเพลงไทยสากล

เปนสื่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะศิลปศาสตร 1 61,750 

6. พลวัตการปรับตัวและการดํารงตนของวัยรุนในครอบครัว  

ที่ผูปกครองหยาราง 

คณะศิลปศาสตร 3 95,000 

7. การศึกษาจิตวิทยาสีที่มีผลตอผูที่มีความบกพรองทางการ

มองเห็นเลือนลางเพื่อนํามาใชในการออกแบบ 

คณะสถาปตยกรรม 

ศาสตรฯ 

4 219,920 

รวม  16 1,134,520 

 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินผลประโยชน 
 

โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีม คณะครุศาสตร 2 30,000 
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โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ใหแกนักศึกษา อุตสาหกรรม 

2. การศึกษาความพรอมและความตองการพัฒนาดาน

วิชาการของบุคลากร(สายสอน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

1 50,000 

3. ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใน

การดําเนินชิวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

1 50,000 

4. งานวิจัยในชั้นเรียนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

11 100,000 

5. การติดตามผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต(ทล.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

1 60,000 

6. การศึกษาภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึงประสงคของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามความ

คิดเห็นของสถานประกอบการ 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

3 100,000 

7. ความตองการขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

1 60,000 

8. การเปดรับส่ือการตูนญี่ปุนที่มีตอทัศนคติทางเพศของ

วัยรุนในกรุงเทพมหานคร 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

1 90,960 

9. การวิเคราะหหาปริมาณเหล็กรวมและฟลูออไรดในน้ําดื่ม

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

1 90,000 

10. ความตระหนักทางจริยศาสตรส่ิงแวดลอมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอปญหาการทิ้ง

ขยะ 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

1 39,500 

11. ความคาดหวังในดานการบริการวิชาการและกิจการ

นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

2 42,000 

12. การศึกษาแนวโนมและความตองการศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของนักเรียน

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย แ ล ะ อ า ชี ว ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

1 50,000 

13. การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกลุมสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร 2 12,000 
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โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประยุกตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และเทคโนโลยี 

14. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีชีว
อินทรียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

1 30,000 

15. การวิเคราะหความอยูรอด :  การศึกษาการออกกลางคัน

ของนักศึกษา ปวส. สายชางอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2 45,600 

16. การวิเคราะหระบบแถวคอย : กรณีศึกษาการรับสมัคร

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยา

เขตพระนครเหนือ 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

1 37,050 

17. การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน 4 โครงการ 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

5 220,500 

18. ภาวะความเครียดและปญหาในการปฏิบัติงานและการ

เรียนของคณาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครในเขตกรุงเทพมหานคร 

คณะศิลปศาสตร 1 30,000 

19. การขาดคุณธรรมความซื่อสัตยในการเรียนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

คณะศิลปศาสตร 1 30,000 

20. การทําผลงานวิชาการเพื่อดํารงตําแหนงวิชาการของ

อาจารยคณะศิลปศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 1 25,000 

21. การพัฒนาผลิตภัณฑของเลนเด็กเสริมทักษะจากผากัน

ไรฝุน 

คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ  

1 51,000 

22. การนําน้ําหลอเย็นจากเครื่องทําน้ํากลั่นมาใช คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ 

1 69,000 

23. การศึกษาความตองการใชพื้นที่ภายในอาคารและการ

ออกแบบภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะสถาปตยกรรม 

ศาสตรฯ 

2 37,000 

24. การสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช

สมุนไพร 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

1 80,000 

25. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมีชีว

อินทรีย 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

2 30,000 

26. ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงานขาราชการสาย

สนับสนุนและพนักงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

กองนโยบาย 

และแผน 

1 50,000 
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โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

27. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรในการเปดรับขาวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กองประชาสัมพันธ 2 100,000 

28. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครในทัศนะของสถานประกอบการ 

กองประชาสัมพันธ 2 80,000 

รวม  54 1,659,610 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก 
 

โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การเตรียมความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2 150,000 

รวม  2 150,000 

 

ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 

 

โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากขาวหอมนิลเพื่อ

อุตสาหกรรมอาหาร 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

8 522,500 

2. การพัฒนากระดาษจากใบออยดวยมือแบบไทยเพื่องาน

หัตถกรรมและบรรจุภัณฑ 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

5 532,900 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมการ

สงออก 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

5 513,000 

4. ยุทธศาสตรการสรางผูประกอบอาหารไทยในประเทศ

ญี่ปุน 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

5 437,000 

5.  การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑจาก

ส่ิงประดิษฐเครื่องแยกเสนใยละเอียดจากเสนใยกลวยสู

ชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

3 421,800 

6. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอจากผาไหม

สุรินทรดวยภูมิปญญาพื้นบานสูความเปนสากล 

คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ 

10 699,200 
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โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

7. การพัฒนาบรรจุภัณฑของใชในครัวเรือนไขเค็มและไวน

สําหรับกลุมสหกรณการเกษตรหุบกะพงจํากัด 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

3 124,900 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอาหารจากสับปะรด

สําหรับกลุมสหกรณการเกษตรหุบกะพงจํากัด 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

3 155,900 

9. การพัฒนาผลิตภัณฑปานศรนารายณมัดยอมสําหรับกลุม

สหกรณการเกษตรหุบกะพงจํากัด 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

3 93,600 

รวม  45 3,500,800 

 

ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินผลประโยชน 
 

โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากปลาน้ําจืดเพื่อเพิ่มมูลคา

ทางเศรษฐกิจ 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

8 490,000 

2. การพัฒนาเครื่องทอมือและลายทอผา 6, 8, 10  ตะกอ คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ 

1 256,800 

3. เกณฑมาตรฐานอาหารไทยเพื่อการอนุรักษและตอยอดสู

ธุรกิจอาหาร 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

4 350,000 

รวม  13 1,096,800 

 

ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก 
 

โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากปลานิลเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีสูชุมชนในเชตจังหวัดลพบุรี 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

6 200,000 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑเสนใยกลวยเชิงอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

3 316,000 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอินทรียแปรรูป  การแปรรูป

พาสตาจากขาวหอมมะลิอินทรีย 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

6 25,000 
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โครงการวิจัย หนวยงาน 
จํานวนนักวจิัย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอินทรียแปรรูป  การแปรรูป

น้ํากระเจี๊ยบเขมขนอินทรีย 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

2 25,000 

5. การพัฒนาวุนสวรรคจากน้ําออย คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

1 70,000 

รวม  18 636,000 
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 3. การพัฒนางานบริการวิชาการ 

การใหบริการวิชาการเปนภารกิจหนึ่งที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  เพื่อชวยมีสวนในการสราง

มูลคาเพิ่มใหแกประเทศ   โดยดําเนินงานภายใตแนวคิดสรางสรรคเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและ

พัฒนาอาชีพสูการแขงขัน  ตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชนและสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต   
การดําเนินงานการใหบริการวิชาการนอกจากจะเปนการสรางประโยชนใหแกชุมชนและสังคม

แลว   บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไดประโยชนจากประสบการณและความชํานาญในการใหบริการ

วิชาการ  ชวยเพิ่มพูนความรูและสามารถเชื่อมโยงเขากับภารกิจจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และ

พัฒนาผลงาน  รวมทั้งเกิดการสรางเครือขายกับองคกรตางๆ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานบริการ

วิชาการดังนี้ 

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานบริการวิชาการในป 2551 

งานบริการวิชาการ 
งบประมาณ จํานวน

ผูรับบริการ 
(คน) แผนดิน เงินผลประโยชน ภายนอก รวม 

รวม 3,969,250 456,000 26,428,160 30,853,410 3,260 

 
ผลงานการใหบริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 

 

ผลงานการบรกิารวิชาการ หนวยงาน 
ผูเขารับบริการ 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาอาชีพแกชุมชน คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

174 250,000 

2. โครงการอิเลกทรอนิกส  รุนเยาว คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

35 42,000 

3. การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

100 600,000 

4. การเสริมสรางความรูใหแกผูดอยโอกาส คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

110 500,000 

5. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การสรางภาพยนตรอนิเมชั่น” คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

40 36,300 
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ผลงานการบรกิารวิชาการ หนวยงาน 
ผูเขารับบริการ 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

6. การสรางสรรคโฮมวิดีโองายๆ ดวยโปรแกรมตัดตอที่คุณก็

ทําได 

 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

38 20,500 

7. การสรางสื่ออิเลกทรอนิกส คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

52 44,820 

8. การใชโปรแกรม Microsoft Office (ถวายความรูสําหรับ

พระภิกษุสงฆ) 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

37 44,720 

9. การสรางโฮมเพจ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

38 44,820 

10. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การซอมและบํารุงรักษา

ระบบไฟฟาภายในอาคาร” 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

21 30,550 

11. การพัฒนาและถายทอดความรูดานระบบไฟฟาภายใน

ชุมชนเขตบางซื่อ 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

120 204,000 

12. การฝกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก

ผูดอยโอกาส 

คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ  

254 515,700 

13. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน 

คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ 

152 300,000 

14. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสูสังคม คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ 

285 536,840 

15. การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนของศูนยคลีนิกเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร 

126 200,000 

16. เทคนิคการซอมบํารุงเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

25 70,000 

17. การออกแบบชิ้นสวนอุตสาหกรรมดวยโปรแกรม 

Unigraghic NX  

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

26 89,000 

18. พื้นฐานการเลือกใชและดูแลรักษา สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

26 55,000 

19. การผลิตอุปกรณชวยเหลือคนพิการ สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

- 385,000 

รวม  1,659 3,969,250 
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ผลงานการใหบริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณผลประโยชน 
 

ผลงานการบรกิารวิชาการ หนวยงาน 
ผูเขารับบริการ 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องคอมพิวเตอรกราฟค

สําหรับงานผลิตสื่อส่ิงพิมพ 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

32 20,000 

2. การพัฒนาและถายทอดความรูดานระบบไฟฟาใหกับ

สถานที่สาธารณะของชุมชน 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

600 204,000 

3. การฝกอบรมวิชาชีพราชมงคลพระนครนอมเกลาฯ 

(เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ) 

คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ  

122 20,000 

4. การฝกอบรมวิชาชีพราชมงคลพระนครนอมเกลาฯ 

(เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 

พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) 

คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ 

100 20,000 

5. การฝกอบรมวิชาชีพราชมงคลพระนครนอมเกลาฯ 

(ราชมงคลพระนครนอมเกลา 

คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ 

128 20,000 

6. การฝกอบรมวิชาชีพตามยุทธศาสตร คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ 

36 60,000 

7. การตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิต สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

24 55,000 

8. การบํารุงรักษาแบบเฝาระวัง 

 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

28 57,000 

รวม  1,070 456,000 
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ผลงานการใหบริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก 
 

ผลงานการบรกิารวิชาการ หนวยงาน 
ผูเขารับบริการ 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

491 596,400 

2. การใหบริการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขา

ผูประกอบการอาหารไทย ระดับ1 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

40 4,400 

3. การใหบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

125 ชุด 127,360 

4. แผนการใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของ

สํานักงานทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  กรมทางหลวง 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

 4,000,000 

5. การจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ของสํานักงานทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง  กรมทางหลวง 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

 4,000,000 

6. การจัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงกลยุทธของสํานักงาน

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  กรมทางหลวง 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

 2,000,000 

7. การประชาสัมพันธทางหลวงพิเศษระหวางเมืองทางสื่อ

วิทยุกระจายเสียงและสื่อส่ิงพิมพ 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

 4,000,000 

8.  การศึกษาดูงานดานการสื่อสารเพื่อบ ริหารความ

เปล่ียนแปลงของสํานักงานทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  

กรมทางหลวง 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

 2,000,000 

9. การผลิตรายการสารคดีส้ันโทรทัศนของสํานักงานทาง

หลวงพิเศษระหวางเมือง  กรมทางหลวง 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

 8,000,000 

10. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสํานักงานทางหลวงระหวาง

เมือง  กรมทางหลวง 

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

 1,700,000 

รวม  531 26,428,160 
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คลีนิกเทคโนโลย ี

คลีนิกเทคโนโลยี  คือกลไกความรวมมือในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ถายทอดสูกลุมเปาหมายคือ  ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

และภาคอุตสาหกรรม  เร่ิมดําเนินการตั้งแตป 2547 ในรูปแบบของเครือขายคลีนิกเทคโนโลยีของสํานัก

สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในปงบประมาณ 2551 ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนจํานวนเงิน 2,288,220 บาท  ดําเนิน

โครงการ 13 โครงการ  มีผูเขารับบริการ 2,103 คน 

ผลงานคลีนิกเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ผลงานคลีนิกเทคโนโลยี หนวยงาน 
ผูเขารับบริการ 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอเสนอ

โครงการสําหรับเทคโนโลยี(อสวท.) ครั้งที่ 1 

คลีนิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฯ 

118 50,000 

2. การถายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐเพื่อพัฒนา

อาชีพชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด

นนทบุรี 

คลีนิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฯ 

50 130,000 

3. การจัดนิทรรศการคลีนิกเทคโนโลยีในวันงาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจําป  2551 

คลีนิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฯ 

915 40,000 

4 .  การจัดนิทรรศการ เพื่ อ เผยแพรความรู ทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คลีนิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฯ 

- 61,920 

5. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับถานดูด

กล่ินจากผลไม 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

- 200,000 

6. การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีดาน 

คหกรรมศาสตร  การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑ 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

โชติเวช 

100 240,000 

7. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตอยอดอาชีพ

การแปรรูปผลิตภัณฑกระดาษใบออย 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

โชติเวช 

100 230,000 

8. การถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยดานคหกรรม

ศาสตรสูชุมชน 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

โชติเวช 

50 150,000 

9. การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี 

 

 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

100 250,000 
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ผลงานคลีนิกเทคโนโลยี หนวยงาน 
ผูเขารับบริการ 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

10. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตอยอดอาชีพ

การแปรรูปผลไม 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

60 300,000 

11. การถายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑบรรจุ

ภัณฑและตลาดผามัดยอมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

50 250,000 

12 .  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ เพื่ อ รับรอง

มาตรฐานผลิตภัณพชุมชนประเภทอาหาร 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

510 186,300 

13. การถายทอดเทคโนโลยีการทําแปงเผือกและ

ผลิตภัณฑ 

ศูนยคลีนิกเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

50 200,000 

รวม  2,103 2,288,220 
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4. การพัฒนางานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและอนรุักษสิง่แวดลอม 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ ส่ิงแวดลอมเปนภารกิจดานหนึ่งของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการดําเนินงานดานนี้   เพื่อใหเกิดความเขาใจและ

ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม  ตลอดจนการอนุรักษ  ฟนฟู  ถายทอด

ศิลปวัฒนธรรมสูสังคมอยางเปนระบบ  สงเสริมและปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรไดภาคภูมิใจในคุณคาของ

วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ   

ดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม  

มีกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการประกอบไปดวยทั้ง  นักศึกษา  คณาจารย  บุคลากร  และสาธารณชนทั่วไปที่

ตองการมีสวนรวม  มีการบูรณาการกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอมเขากับ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวของทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ  มีการกําหนดมาตรฐานดานงานศิลปวัฒนธรรมและการจัดแสดงผลงานที่เปนที่

ยอมรับ  มีการเผยแพรผลงานผานทางสื่อตางๆ 

ในปการศึกษา 2551 ไดดําเนินโครงการ อาทิ  โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย  โครงการพัฒนาบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบในประเทศแถบอินโดจีน (เวียดนามกลาง)  

โครงการสืบสานประเพณีและวันสําคัญของชาติ  กิจกรรม “เทิดไทราชินีศรีแผนดิน  สืบสานศิลปทั่วถิ่นไทย ” 

กิจกรรม “ 5 ธันวามหามงคล  เฉลิมพระเกียรติภูมิพลมหาราชา ” กิจกรรม “ ไหวครู  สูขวัญ  สืบสานประเพณี

ไทย ” โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  กิจกรรม “ ราชมงคลพระนครสงเสริมพระพุทธศาสนา  

ถวายเทียนพรรษา 2551”   นอกจากนี้ยังมี  การจัดแสดงผลงาน  การจัดพิมพสารประชาสัมพันธ “สารรักษ

วัฒนธรรม”  

โครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม  “ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระเกียรติภูมิพลมหาราชา” 
ดําเนินกิจกรรมวันพอแหงชาติภายใตกิจกรรม  “ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระเกียรติภูมิพลมหาราชา”

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ     

มหาวิทยาลัยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนานัปการท่ีมีตอปวงชนชาวไทย   ทั้งยังพระราชทานนามแก

มหาวิทยาลัย   

ดําเนินกิจกรรม “ปลูกปาชายเลน เฉลิมพระเกียรติภูมิพลมหาราช”  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ 

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 7  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดําเนินกิจกรรม “พิธีถวายอศิรวาทราชสดุดีและนิทรรศการ”  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2551  ณ บริเวณ

ลานอิฐแดง   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและรณรงคการทําความดีเพื่อเจริญตาม

รอยเบื้องพระยุคลบาท  และเปนการแสดงความจงรักภักดีถวายเปนพระราชกุศล 

ดําเนินกิจกรรม “การบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2551   ณ บริเวณลาน

อิฐแดง  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มีคณาจารย  บุคลากร และนักศึกษา  เขารวมบริจาคโลหิต เพื่อถวาย

เปนพระราชกุศล  
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                   (กิจกรรมวันพอ51 – 1)                                      (กิจกรรมวันพอ51 – 3)                                     (กิจกรรมวันพอ51 – 4) 

 

            
                   (กิจกรรมวันพอ51 – 5)                                      (กิจกรรมวันพอ51 – 6)                                     (กิจกรรมวันพอ51 – 7) 

  
กิจกรรม “ เทิดไทมหาราชนิีศรีแผนดิน  สืบสานศิลปทัว่ถิ่นไทย ” 

 ดําเนินกิจกรรมวันแมแหงชาติ ภายใตกิจกรรม  “เทิดไทมหาราชินีศรีแผนดิน  สืบสานศิลปทั่วถิ่นไทย ” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 76 พรรษา  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   

ดํ า เนินกิ จกรรม  “ปลูกป าถาวร เฉลิมพระ เกี ยรติ  76  พรรษา  สมเด็จพระนาง เจ า สิ ริกิ ติ์  

พระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันที่  9 – 10  สิงหาคม 2551  ณ  พื้นที่ อพ.สธ.905 (ในสวนที่จัดเปนพื้นที่ปา) อ.ไทร

โยค จ.กาญจนบุรี  มีวัตถุประสงคเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ใน

การธํารงครักษาปา   และเพื่อสนองพระราชดําริ   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังปลูกฝงใหนักศึกษาเขาใจและเห็นความสําคัญของ

การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ดําเนินกิจกรรม  “เทิดไทมหาราชินีศรีแผนดิน  สืบสานศิลปทั่วถิ่นไทย” เปนการถวายราชสดุดีและจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ    มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551 และเพื่อสรางจิตสํานึกความ

รับผิดชอบของพสกนิกรในการครองตนเปนคนดีเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท   นอมนําแนวคิดไปประพฤติ

ปฏิบัติอยางถูกตอง  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2551 

 

              
   (กิจกรรมวันแม – 1)                                            (กิจกรรมวันแม – 2)                                          (กิจกรรมวันแม – 4) 
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วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถือกําเนิดมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2548  โดยประเพณีปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยถือวาการครบรอบวาระ

สําคัญ  ควรที่จะไดจัดใหมีการทําบุญประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนศูนยรวมจิตใจ การจัดกิจกรรมเพื่อ

เชื่อมความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยจึงดําเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อความเปนสิริมงคล   ธํารงครักษาและสืบสาน

ประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย   และอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเปนเอกลักษณของชาติ   เพื่ออุทิศ

ถวายเปนพระกุศลแดกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผูทรงเปนผูครองวังรพีพัฒน สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  และ

รําลึกถึงพระคุณของผูมีคุณูปการ    และเพื่อปลูกฝงความรัก ความสามัคคีของบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย  

ดําเนินการเมื่อวันที่  18  มกราคม  2551  มีผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากร  และนักศึกษา  เขารวมกิจกรรม

จํานวนกวา 2,000 คน 

     
    (วนัสถาปนามหาวิทยาลัยป51 – 1)          (วนัสถาปนามหาวิทยาลัยป51 – 2)         (วนัสถาปนามหาวิทยาลัยป51 – 3) 
 

โครงการอนุรกัษสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
ดําเนินโครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ณ  หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ 

คณะบริหารธุรกิจ  มีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ 

วันที่  14  สิงหาคม 2551  มีการเสวนาทางวิชาการ  ในหัวขอ “วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนไปเพราะใครทํา” 

โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม อาทิ  อาจารยวัฒนะ บุญจับ  อาจารยลอม  เพ็งแกว  และคุณฐิติวรรณ   

ไสวแสนยากร  

วันที่ 15  สิงหาคม 2551 มีการเสวนาทางวิชาการ  ในหัวขอ “เพลงลูกทุงไทย สะทอนไทย สะทอน

ธรรม”  โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานเพลงลูกทุงไทย  อาทิ  คุณณรงค  นุตะศรินทร  คุณไพฑูรย ขันทอง  และ 

คุณบุญชื่น  บุญเกิดรัมย 

ภายในงานยังดําเนินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุงตลอดจนการแสดง

ดานศิลปวัฒนธรรม   โดยไดรับความสนใจจาก ผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากร  และนักศึกษา เขารวมโครงการ

เปนจํานวนมาก 

            
    (สืบสานศิลปะและภูมิปญญา – 1)                   (สืบสานศิลปะและภูมิปญญา – 2)                     (สืบสานศิลปะและภูมิปญญา – 3) 
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กิจกรรม “หลอเทียนและแหเทียนพรรษา” 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารย   บุคลากร  และนักศึกษา ไดมีสวนรวมในการสงเสริมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย   และเพื่อปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ของคนไทยในการอนุรักษสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   กิจกรรมประกอบดวยการหลอเทียนพรรษา  การบรรยายธรรม เร่ือง “หลักธรรมนํา

ไทย  รักษวัฒนธรรมไทย  รักษชาติ”  โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) และนิทรรศการความรู

เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา  จัดขึ้น ณ หอประชุม D-Hall  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 

8  กรกฎาคม 2551   และดําเนินกิจกรรม “ราชมงคลพระนคร สงเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา 

2551”  จัดพิธีถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม  2551 

 

       

 
           (หลอเทียนพรรษา – 1)                           (แหเทียนพรรษา – 2)                             (แหเทียนพรรษา – 3) 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบในประเทศแถบอินโดจีน  
เปนการดําเนินภารกิจในการอนุรักษเผยแพรและสงเสริมการเรียนรู   พัฒนาแหลงการเรียนรูทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม   และสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายทาง   มีการแสวงหาทิศทางและ

แนวทางรวมกันในการพัฒนาองคความรูเชิงเปรียบเทียบทางดานศิลปวัฒนธรรมซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย   เปนการสรางองคความรูในวิชาการ  การแลกเปลี่ยนและเผยแพรทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ

เพื่อนบาน  เพื่อบูรณการศิลปวัฒนธรรมของประเทศในแถบอินโดจีนไปประยุกตใชในการเรียนการสอน  

ตลอดจนเพื่อเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางในกลุมประเทศเพือ่น

บาน    ดําเนินโครงการเมื่อวันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2551  ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(เวียดนามกลาง) 

ผูเขารวมโครงการประกอบดวยผูบริหารและอาจารยที่รับผิดชอบงานดานศิลปวัฒนธรรม 
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 (ศิลปฯเปรียบเทียบ-เวียดนามกลาง-1)    (ศิลปฯเปรียบเทียบ-เวียดนามกลาง-3)    (ศิลปฯเปรียบเทียบ-เวียดนามกลาง-4) 
 
                 

 

 
กิจกรรม  “ไหวครู  สูขวัญ   สืบสานประเพณีไทย ” 

 ดําเนินการจัดพิธีไหวครูภายใตโครงการ “ไหวครู  สูขวัญ สืบสานประเพณีไทย” ประจําปการศึกษา 

2551  โดยมี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส  อธิการบดี  เปนประธานในพิธีพรอมมอบเกียรติบัตรใหกับนักศึกษาที่ทํา

คุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย   ตลอดจนการประกาศผลรางวัลการประกวดพานไหวครูประเภทสวยงาม  

จากนั้นคณะผูบริหาร คณาจารย ไดทําพิธีบายศรีสูขวัญเพื่อเปนศิริมงคลใหกับนักศึกษา  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  

2551  ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
(พิธีไหวครูป51 – 1) 

 

 

           
                       (พิธีไหวครูป51 – 2)                                                (พิธีไหวครูป51 – 3)                                       (พิธีไหวครูป51 – 4) 
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 5. การพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีความรู  ทักษะและประสบการณ เชิง

วิชาชีพ  มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะในการทํางานที่พึงประสงค   พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม

ตลอดจนสามารถใชชีวิตอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข   นอกเหนือจากการพัฒนามาตรฐานและ

คุณภาพเชิงวิชาการแลว  มหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรการในการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษา

ทั้งการพัฒนาทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสิ่งแวดลอม   เพื่อเปาหมายการพัฒนานักศึกษาสู

การเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาคือ 

• สํารวจความตองการของนักศึกษารับใหม   พรอมประเมินความรู  ความเขาใจ  ทักษะดาน

การเรียน  เพื่อใหบริการทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• จัดการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

จัดทําคูมือการใชระบบบริหารการศึกษา  เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรูใหกับนักศึกษา  จัดทํา

เอกสารแนะนําหลักสูตร  คูมือการใชหองปฏิบัติการ  เอกสารแนะนําการใหบริการของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหบริการฝกอบรมตางๆ แกนักศึกษา 

• จัดการใหบริการดานกายภาพ  และการใหบริการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต  ไดแก  การ

ใหบริการของศูนยสุขภาพ  โรงยิม  ลานกีฬา  และไดจัดทําคูมือและวิดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยและแจก

ใหกับนักศึกษาใหมในวันรายงานตัว   

• จัดการใหบริการคําปรึกษาแกนักศึกษา  โดยมีระบบอาจารยที่ปรึกษา  ใหคําปรึกษาแก

นักศึกษาในเรื่องการเรียน  รวมทั้งเรื่องอื่นๆ   จัดใหมีฝายแนะแนวเพื่อใหคําปรึกษาในเรื่องทุนการศึกษา   

การหางานทํา  มีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในดานตางๆ  

และตอบสนองความตองการของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

• จัดการใหบ ริการขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษย เกา   โดย

ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  ปายประชาสัมพันธ  จดหมายขาว  ขาวสารการกูยืมเงิน

เพื่อการศึกษา  การใหทุนการศึกษา  การรับสมัครงานจากหนวยงานตางๆ 

• ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  ใหความรู

และทักษะในวิชาชีพ   

• ดําเนินการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 ดานคือ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

ดานกายภาพ  ดานการใหคําปรึกษา  ดานขอมูลขาวสาร  และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

• นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
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โครงการพัฒนานักศึกษา 

การพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศของนักศึกษา “เพชรราชมงคล” 
ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติสูการเปนบัณฑิตที่พึง

ประสงค   สงเสริมนักศึกษาผูมีความรูความสามารถพิเศษไมวาจะเปนดานวิชาการหรือดานกิจกรรม   

อื่น ๆ  ใหมีโอกาสเปดโลกทัศนสูสากล เพื่อจะไดนําประสบการณที่ไดรับมาปรับใชในการพัฒนาตนให

เจริญกาวหนา  เปนทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงตอไป  

ดําเนินการพัฒนาแกนนํานักศึกษาจํานวน  50 คน โดยฝกอบรมเกี่ยวกับ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  

การพัฒนาความคิดเชิงระบบ  ความคิดสรางสรรค  การพัฒนาดานภาษาและการสื่อสาร  การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  การเขียนรายงาน  

และมีการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ  การพัฒนากายและจิต  การฝกสมาธิ  การฝกปฏิบัติมารยาทไทยและ

มารยาททางสังคม  การทํางานเปนทีม  ภาวะผูนํา  การใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ  การ

พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ(จิตอาสา)  และมีการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาจิตสํานึก  การอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 

ผูเขารวมโครงการจะไดรับการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต  และสามารถเปน

ตัวอยางที่ดีในสังคม  มีทักษะในการใชชีวิต  ปรับตัวไดทันตอสถานการณ  มีความสามารถในการ

แกปญหาเฉพาะหนา  รูจักบทบาทหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  สามารถสรางผูนํานักศึกษาที่มีคุณภาพ  

และเปนบัณฑิตที่มีคุณคาตอสังคม 

 

           
   (พัฒนานักศึกษา-เพชรราชมงคล-1)             (พัฒนานักศึกษา-เพชรราชมงคล-3)             (พัฒนานักศึกษา-เพชรราชมงคล-2) 

 
การสงเสริมและพัฒนาการกีฬา 
ดําเนินการเพื่อการเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายของนักศึกษาใหมีพลานามัยแข็งแรง  

สนับสนุนใหเขารวมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  สนับสนุนอุปกรณการเลนกีฬา

ของนักศึกษา  สงเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬาใหมีความเปนเลิศระดับที่สูงตาม

ศักยภาพของนักศึกษา  เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษารูรักสามัคคี  มีระเบียบวินัย  มีน้ําใจนักกีฬา มีสุขภาพที่

แข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  และพัฒนาสูความเปนเลิศทางการกีฬาไดตอไป  รวมทั้งได

สอดแทรกการรณรงคสถานศึกษาปลอดเหลาและบุหรี่โดยความรวมมือกับ สสส. อีกดวย   

มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหมีการจัดการแขงขันกีฬาภายในทุกหนวยงาน   สนับสนุนให

นักศึกษาและบุคลากรเขารวมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมทั้งกิจกรรม
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ประกวดกองเชียร  กิจกรรมออกกําลังกาย  กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ  เปนตน  สนับสนุนใหนักศึกษาเขา

รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 36  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ครั้งที่ 25 “ราชมงคลเกมส”  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  “พระนครเกมส”  

และเขารวมการแขงขันตางๆ 

 

      

 
            (พัฒนานักศึกษา-กีฬา-1)                                 (พัฒนานักศึกษา-กีฬา-2)                                (พัฒนานักศึกษา-กีฬา-3) 

ราชมงคลพระนครพบสถานประกอบการ 
ดําเนินความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการ

เขาสูโลกอาชีพ   ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาตนเองในดานตางๆและวางแผนชีวิตการทํางาน

กอนกาวเขาสูโลกอาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา   สรางเครือขายเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน   และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ

และสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยใหปรากฏแกสายตาของสถานประกอบการและประชาชน

ทั่วไป   

            
           ( นัดพบสถานประกอบการ-1)                     ( นัดพบสถานประกอบการ-2)                          ( นัดพบสถานประกอบการ-3) 

ดําเนินโครงการไปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 ณ บริเวณลานอิฐแดง  คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม   มีผูเขารวมโครงการประกอบดวยนักศึกษา  บุคลากร และประชาชนทั่วไปประมาณ  

1,500 คน  กิจกรรมในงานไดแก  การแนะนํามหาวิทยาลัยและคณะตางๆ  การใหบริการทดสอบความ

ถนัดทางอาชีพและการทดสอบบุคลิกภาพ  โดยกรมการจัดหางาน  การทดสอบสุขภาพจิต  จากกรม

สุขภาพจิต   การสาธิตอาชีพอิสระจากคณะตางๆ   รวมท้ังโครงการเสนทางอาชีพอิสระของหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ   จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและแนวแนะทางการศึกษาตอ  การบรรยายพิเศษ
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เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูเสนทางการทํางาน  โดยหนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการที่เขารวมโครงการ  จัดตลาดนัดแรงงานโดยเชิญผูประกอบการมารับสมัครและรวมกับสํานัก

จัดหางาน   และจําหนายผลิตภัณฑที่เปนผลงานของนักศึกษา  ผูเขารวมโครงการไดรับความรู  ทักษะ

และประสบการณที่เปนประโยชนดานงานและอาชีพและเรื่องอื่นๆ  

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 
ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา ไดเรียนรูและเขาใจหลักธรรมคําส่ังสอนของ

พระพุทธศาสนาในเรื่อง  ความกตัญู  ความซื่อสัตยสุจริต  ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม  

สรางทักษะในการฝกสมาธิ  เพื่อใหมีความเขมแขงทางจิตใจ  และใหนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองและ

ใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได  และเปนการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันแม

แหงชาติ  ประจําป 2551  

ดําเนินการระหวางวันที่  21 – 23 สิงหาคม 2551  ณ  สํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพนิมิต  ต.ศาลายา 

อ. พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  มีนักศึกษารวมทั้งบุคลากรเขารวมโครงการประมาณ  50 คน 

การแนะแนวการศึกษาสัญจร 
ดําเนินการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและแนะนําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย   ใหเปนที่รูจักกับกลุมเปาหมายไดแก  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนผูเกี่ยวของ  

เพื่อใหรับทราบขอมูลสําหรับเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจเขาศึกษาตอ  และเปนการพัฒนา

กระบวนการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดเขารวมกิจกรรมเพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ

หนวยงานตางๆ  โดยดําเนินกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรและการแนะแนวการศึกษา เปนจํานวนมาก อาทิ  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย  โรงเรียน  และภาคเอกชนตางๆ   

 

 
(พัฒนานักศึกษา-แนะแนว-1) 
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        (พัฒนานักศึกษา-ทุน-1)                    (พัฒนานักศึกษา-ไหวครู-1)           (พัฒนานักศึกษา-ประชาสัมพันธ-1) 
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6. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการจัดการศึกษา         

ดานวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  กําลังคนสูมาตรฐานสากล 

คุณภาพบุคลากรเปนหัวใจสําคัญในการสรางคุณภาพทางการศึกษา ใหมีมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรและถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญ 

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมดานการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  

ดังนี้ 

• จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   

• พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  อาทิ  

การสรรหาบุคลากรเพื่อแตงตั้งในตําแหนงตางๆ  การสนับสนุนบุคลากรใหเขารวมประชุม  ฝกอบรม  และ

แสดงผลงานทางวิชาการ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  กําหนดมาตรการสรางขวัญและกําลังใจ  

มาตรการลงโทษเมื่อกระทําความผิด  ตลอดจนการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพใหอยูกับ

มหาวิทยาลัย 

• พัฒนาระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  ปรับปรุงและสรางบรรยากาศที่ดีในการ

ทํางาน  เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชเวลาขณะอยูมหาวิทยาลัยไดอยางมี

ความสุข 

• สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่มีศักยภาพไดมีความกาวหนาในสายงาน 

 

การพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย เพื่อสงเสริมใหคณาจารยมีคุณวุฒิสูงขึ้นตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัยและเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยมี

คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑการใหบุคลากรไปศึกษา 

ฝกอบรม และดูงาน และจัดสรรทุนการศึกษาแกบุคลากรที่ไปศึกษาตอ   

ในป 2551  มหาวิทยาลัยมีผูไดรับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 55 คน  และทุนจากหนวยงานภายนอก 6 คน  
 

แหลงทุน 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

งบประมาณแผนดิน - 19 23 42 

งบประมาณเงินผลประโยชน 2 7 4 13 

ทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - - 2 2 

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 4 4 

รวม 2 26 33 61 



 
 

57 

 

           
  (พัฒนาบุคลากร – พัฒนาผูบริหาร – 2)            (พัฒนาบุคลากร – พัฒนาบุคลากร – 1)          (พัฒนาบุคลากร – พัฒนาบุคลากร – 5) 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากร ไดแก การพัฒนาศักยภาพผูบริหารใหมี

ความรูความเขาใจแนวทางการบริหาร  พัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในสวนที่

เกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ  ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตางๆ ใหแกกลุมเปาหมาย  

ไดแกผูบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ  คณาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุน  ในรูปแบบการฝกอบรม  

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน 

 

             
     (พัฒนาบุคลากร – เวียดนาม – 1)                    (พัฒนาบุคลากร – เวียดนาม – 2)                     (พัฒนาบุคลากร – ผูบริหาร – 1) 

 

ในป 2551  มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร  อาทิ  

• โครงการอบรมสัมมนาเรื่องการพัฒนาผลงานของขาราชการสายสนับสนุน  เพื่อใหบุคลากรสาย

สนับสนุนไดมีความรูความเขาใจ  และเรียนรูวิธีการและเทคนิคในการเขียนผลงานใหถูกตองและมีความ

สมบูรณทั้งในเนื้อหาและรูปแบบการเขียน  สงผลใหบุคลากรมีความกาวหนาในการปฏิบัติงานและมี

ความสามารถในการสรางสรรคผลงาน   

• โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร  เพื่อฝกอบรมใหบุคลากรสายวิชาการไดมีความรูความเขาใจในการเขียนผลงานวิชาการ  

เขาใจในหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  และเปนการสงเสริมใหอาจารยผูสอนได

พัฒนาผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีและคณะ  เพื่อ

พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีในการทํางาน  

บุคลากรไดมีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานกัน    
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• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อพัฒนาบุคลากรในดานการบริหารจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน  สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางกัน  ใหมีความรูความเขาใจใน

จรรยาบรรณของขาราชการ  และคุณธรรมจริยธรรม 

• โครงการพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร  ใหสามารถวิเคราะห  

สังเคราะหปญหาตางๆ  และประยุกตใชความรูในการตัดสินใจบริหารงาน  มีทักษะที่ดีในการ

บริหารงาน   

 

        

 
     (พัฒนาบุคลากร – พัฒนาบุคลากร – 3)           (พัฒนาบุคลากร – พัฒนาบุคลากร – 2)                  (พัฒนาบุคลากร – ผูบริหาร – 4) 
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7. ดานการพฒันาการบรหิารจัดการ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยพัฒนาระบบการบริหารงานอยางเปน

รูปธรรม    เนนการบริหารจัดการ  บริหารทรัพยากรมนุษย  บริหารเวลา  และบริหารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและความยืดหยุนคลองตัว โปรงใส  ตรวจสอบได   มีการติดตามและ

ประเมินผลอยางชัดเจน   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยไดนําระบบ

มาตรฐานการศึกษาสากลมาใชในกระบวนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพทั้งระบบ   และแนวทางการปฏิรูป

การบริหารจัดการองคกรไดแก  การดําเนินงานดวยความโปรงใส  มีการปรับปรุงกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ  

สําหรับใชในการบริหารงาน  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก  ดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  จัดทํา

แผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ   โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ในดานการบริหารงานดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได  คํานึงถึงความรับผิดชอบ

และความเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  โดยดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของสภา

มหาวิทยาลัย  และดําเนินการเปดเผยสารสนเทศเพื่อความโปรงใสในการดําเนินงานดังนี้ 

• มีการเปดเผยคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ประจําป 2551โดยนําขึ้นเวบไซต

ของมหาวิทยาลัย  “ www.rmutp.ac.th ” 

• มีการเปดเผยรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2551  

รอบ 6 เดือน  9 เดือน  และ 12 เดือน  โดยนําขึ้นเวบไซตของมหาวิทยาลัย  

• มีการเปดเผยเอกสารรายงานประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัย  โดยนําขึ้นเวบไซต

ของมหาวิทยาลัย 

• มีการเปดเผยประวัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยนําขึ้นเวบไซตของมหาวิทยาลัย 

• มีการเปดเผยขอมูลของขอบังคับ   ระเบียบ  และประกาศมหาวิทยาลัย  ทุกฉบับที่บังคับใชแลว  

โดยนําขึ้นเวบไซตของมหาวิทยาลัย 

 

 

  
 (การบริหารจัดการ-การบริหารจัดการ-1) 
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การปรับปรุงกฎ/ ระเบียบ / ขอบังคับในการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการยกราง  ระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย  และที่ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  แลวมีดังนี้ 

• ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวยการรับเงินและการจายเงินรายได พ.ศ. 2551 

• ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวยการรับ-จายเงิน  เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ภาคสมทบ) พ.ศ. 2552 

• ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวยการรับเงินและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา(ตอเนื่อง) ภาคสมทบ พ.ศ. 2552 

• ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวยการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2552 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการเปลี่ยนตําแหนง  การเปล่ียนระดับตําแหนง  และการตัดโอน

ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารทรัพยสินและการจัดหารายได พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยอํานาจการสั่งลงโทษ  วิธีการออกคําส่ังและการแกไขคําส่ัง

เกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการจัดตั้งและการบริหารงานสวนงานภายใน พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2551 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2552 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการสรรหากรรมการสอบสวนและสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2552 
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• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2552 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2552 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ พ.ศ. 2552 

• ประกาศมหาวิทยาลัย   เ ร่ืองหลัก เกณฑและวิธี การแต งตั้ งข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง  ในกรณีเปล่ียนตําแหนงและหรือสายงาน 

• ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตําแหนงประเภท

ผูบริหาร (ฉบับที่ 2) 

• ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บ

รักษา  และการจัดทําบัญชีรายได 

• ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองอัตราการเก็บเงินรายไดในการจัดการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) 

• ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองหลักเกณฑการใชรถราชการ 

• ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองอัตราคาใชบริการหองพักของสถานฝกปฏิบัติงาน  นักศึกษาศูนย

สงเสริมการทองเที่ยวและโรงแรม  คณะศิลปศาสตร 

• ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองอัตราการเก็บเงินคาสนับสนุนการจัดการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา  

คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ 

• ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองอัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

การพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดยมีศักยภาพในการจัดเก็บขอมูล

นักศึกษา  หลักสูตร  บุคลากร  ขอมูลการเงิน  ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  ขอมูลสถิติการศึกษา  

ขอมูลงบประมาณ  ขอมูลบริการวิชาการ  ขอมูลจํานวนเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  ขอมูลทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ 

ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย   และใหมีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อใหสะดวกในการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลจากหนวยงานตางๆ   โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจจากการใชระบบของผูใชงาน 

ดําเนินการปรับขยายวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตจาก 20 Mbps  เปน 300 Mbps เพื่อให

มีประสิทธิภาพดานความเรว็เพิ่มขึ้น 
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ดําเนินการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเขากับระบบเครือขายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  และออกแบบฐานขอมูลใหมีความ

สอดคลองกันเพื่อใหสามารถรายงานผลในภาพรวมของประเทศได  ไดแก  ฐานขอมูลนักศึกษา  ฐานขอมูล

การมีงานทําของบัณฑิต  ฐานขอมูลหลักสูตร  และฐานขอมูลการเงิน  และมีฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยและ

หนังสืออิเลกทรอนิกส   

 

 
ภาพแสดงการเชื่อมตอของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ภาพรวมระบบเครือขาย RMUTP NET 

 

การจัดการระบบประกันคุณภาพเพ่ือการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยไดนําระบบ 5ส  และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  มาใชจัดระบบคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย  และเปนแนวทางในดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง   นอกจากนี้ยังไดนําเกณฑการ

ประเมินของหนวยงานภายนอกอื่นมาปรับใชเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  มีการจัดทําเปาหมาย

คุณภาพและองคประกอบคุณภาพ  และประกาศใหทุกหนวยงานนําไปใชในการวางระบบคุณภาพของทุก

หนวยงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน  และใหดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหครอบคลุมทุกขั้นตอนไดแก

การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และประเมินคุณภาพ  โดยมีผลการดําเนินงานใน

ป 2551 ดังนี ้

• การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  ไดกําหนดมาตรฐาน  ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินใหมีความ

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา    ดําเนินการควบคุมคุณภาพดวยการจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย  แผนปฏิบัติราชการประจําป  และแผนปฏิบัติงานตางๆ  เพื่อกํากับการดําเนินงานตาม

เปาหมายคุณภาพที่ไดกําหนดไว  และนําผลลัพธมาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

อยางตอเนื่อง 
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• การตรวจสอบคุณภาพ  เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  พรอมแสดงผลการตรวจสอบดวยรายงานการประเมินตนเอง  มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ  และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• การประเมินคุณภาพ  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในในระดับหนวยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย   การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.  และมีการเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่

เกี่ยวของ   
 

                           
                                 (บริหารจัดการ 2)                                                      (บริหารจัดการ 3) 
 

พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ สําคัญดานการประชาสัมพันธ   คือการสนับสนุนใหจัดทําการ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในเชิงรุก  โดยกําหนดจุดยืนที่หลักในการนําเสนอมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ  

คือ  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ University for Diverse 

Careers”   

การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยจะใชส่ือประชาสัมพันธที่หลากหลายไดแก  จดหมายขาว  จุล

สารรายไตรมาส  แผนพับ  ปายประกาศ  และโปสเตอร  ตัวอักษรไฟวิ่ง  เว็บไซต  วีดิทัศน  ภาพกิจกรรม  

รายการวิทยุของมหาวิทยาลัยฯ  89.5 Mhz. และของที่ระลึกในโอกาสตางๆ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ  เชน  การจัดแสดงผลงาน

ของนักศึกษา  การจัดอบรมใหความรูและฝกอาชีพแกประชาชนทั่วไป  และมีการวัดผลการดําเนินงานจาก

ปริมาณสื่อที่ปรากฏ   รวมทั้งขาวสารจากมหาวิทยาลัยจํานวนผู เขารวมกิจกรรม   ทัศนคติของ

กลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม  จํานวนผูเขามาสมัครศึกษาตอ  เปนตน 

                             
               (บริหารจัดการ - 4)                   (บริหารจัดการ – 5)                              (บริหารจัดการ -6) 
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การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผาน

ชองทางตางๆ  ไดแก  จุลสารราชมงคลพระนคร  จดหมายขาว  เว็บไซตของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  มีการรับฟง

ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รูจัก    และนําความคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินงาน  มีการแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน   และใหมีการตรวจสอบจากภาคประชาชน  

โดยใหรับรูผลการดําเนินงานผานชองทางสื่อสารตางๆ   

      

 
(บริหารจัดการ – 7)                                         (บริหารจัดการ – 8)                                           (บริหารจัดการ – 9) 

การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  โดยใชเปนระบบ

การควบคุมการดําเนินงานที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชทรัพยากรและการ

ดําเนินงาน  ดําเนินการโดยใหมีการประเมินความเสี่ยงตามวัตถุประสงคการดําเนินงานที่กําหนดไวแลว

อยางชัดเจน  การประเมินความเสี่ยงไดแก  การระบุความเสี่ยง  การวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลตอการ

บรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงาน  แลวจึงกําหนดแนวทางหรือกิจกรรมการควบคุมหรือกําหนดแผน

ปรับปรุงการควบคุม  ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  และความคุมคาใน

การดําเนินการ  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   เพื่อประเมินคุณภาพการดําเนินงานและทํา

ใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินภายใน

กําหนดเวลาคือเมื่อส้ินสุดป พ.ศ. 2551 

ในรอบป  2551 นี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6  อัน

ประกอบดวยสาระสําคัญ 2 สวน คือ 

• รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน   มี

กิจกรรมควบคุมในป 2550  ที่รายงานทั้งหมด 6 กิจกรรม 

• การรับนักศึกษาใหมไมไดจํานวนตามเปาหมาย 

• ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเปนจํานวนนอย 
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• ผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด 

• การพัฒนาระบบงานลงทะเบียนผานเว็บไซตยังไมมีประสิทธิภาพตามที่ตองการ 

• จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 

• อัตราการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 

• แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ณ 30 กันยายน 2551  ซึ่งใชเปนแผนบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   มีกิจกรรมควบคุมในป 2551 ทั้งหมด 4 กิจกรรม 

• การรับนักศึกษาใหมไมไดจํานวนตามเปาหมาย 

• ผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด 

• จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยใหบริการวิชาการและวิชาชีพนอยกวาเปาหมายที่กําหนด 

• ไมสามารถรายงานผลคารอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพจากจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

 

        

 
                    (บริหารจัดการ-10)                                           (บริหารจัดการ-11)                                           (บริหารจัดการ-12) 

การพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
มหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพอยางเรงดวน  

เพื่อใหมีพื้นที่ใชสอยที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน  และกิจกรรมของนักศึกษาอยางเพียงพอ  โดยมี

นโยบายในการเสนอขอตั้งงบประมาณที่ใหคํานึงถึงกิจกรรมใชสอยที่เกิดประโยชนสูงสุดและคุมคากับการ

ลงทุน 

สําหรับงบลงทุนในป พ.ศ. 2550 – 2554 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทสิ่งกอสราง

(ระยะแรก 5 ป) โดยพิจารณารายการสิ่งกอสรางที่หนวยงานขอรับการสนับสนุนตามลําดับความสําคัญ

กอนหลังและสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษาของแตละหนวยงาน  นอกจากนี้ยังมอบหมายใหหนวยงาน

ในสังกัดดําเนินการกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ (Specification)  และจัดทํารูปแบบรายการสิ่งกอสรางให

แลวเสร็จลวงหนากอนถึงปงบประมาณที่จะดําเนินการ  เพื่อใหตอจากนี้ไปมหาวิทยาลัยจะสามารถจัดซื้อ
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จัดจางและทําสัญญาใหแลวเสร็จไดภายในไตรมาสแรก  จากการวางแผนแมบทสิ่งกอสรางที่ชัดเจน  

ประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการที่ดี  จะทําใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารงบลงทุนใหตอบสนองกับ

การพัฒนาการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   
(บริหารจัดการ-13) 



 (หนวย : บาท)

หมายเหตุ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณ 7 985,801,032.82               

รวมรายไดจากรัฐบาล 985,801,032.82               

รายไดจากแหลงอื่น 8

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 216,682,948.60               

รายไดอ่ืน 36,630,906.68                 

รวมรายไดจากแหลงอื่น 253,313,855.28               

รวมรายไดจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 1,239,114,888.10            

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 9 320,808,974.73               

คาบําเหน็จบํานาญ 150,609,960.72               

คาใชจายในการฝกอบรม 46,090,271.60                 

คาใชจายในการเดินทาง 6,178,772.12                   

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10 185,125,232.38               

คาสาธารณูปโภค 11 22,451,814.74                 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 12 105,343,943.31               

คาใชจายเงินอุดหนุน 8,229,437.52                   

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 844,838,407.12            

รายไดสูง/ต่ํากวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 394,276,480.98               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบรายไดและคาใชจาย

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2550 - 30  กันยายน  2551
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(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน

คาใชจายที่เกี่ยวกับการเงินอ่ืน ๆ 1,500.00                          

คาจําหนายจากการขายสินทรัพย 13 291,667.88                      

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน 293,167.88                      

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ 393,983,313.10               

งบรายไดและคาใชจาย (ตอ)

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2550 - 30  กันยายน  2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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คณะกรรมการการจัดทํารายงานประจําปการศึกษา  2551 

คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
4. นางรตนมน  จันทรอุทัย    กองนโยบายและแผน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน  
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานคณะกรรมการ 
2. นางนิภา  สัญญานุจิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะกรรมการ 
3. น.ส. สรรษนีย  เต็มเปยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  คณะกรรมการ 
4. น.ส.ธนิยา  กิตติรณกรกุล คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  คณะกรรมการ 
5. น.ส.ทิวาพร  แยมพงษ คณะบริหารธุรกิจ  คณะกรรมการ 
6. นางพัทลาณี  วรดิษฐ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมการ 
7. นายสุทธิพงษ  จํารูญรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะกรรมการ 
8. นางสาวตุลยา  ลามาตย คณะศิลปศาสตร   คณะกรรมการ 
9. น.ส.สิริพร  พุมไสว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ   คณะกรรมการ 
10. น.ส. มยุรี  เรืองสมบัติ คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ   คณะกรรมการ 
11. น.ส.อารีย  ชาวบานใหม สถาบันวิจัยและพัฒนา  คณะกรรมการ 
12. นายนพชัย  ทิพยไกรลาศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ คณะกรรมการ 
13. นางสุขาวดี  ขํามา สํานักสงเสริมวิชาการฯ   คณะกรรมการ 
14. ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ   สํานักประกันคุณภาพ  คณะกรรมการ 
15. นายสุนทร  เหรียญจื้อ สํานักงานอธิการบดี    คณะกรรมการ 
16. น.ส.พรทิพย  ไตรพิทยากุล  กองกลาง  คณะกรรมการ 
17. น.ส.นงคลักษณ  สุทธิวานิชยะกุล      กองบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการ 
18. นางศิริมา  อาจนนลา          กองคลงั  คณะกรรมการ 
19. นางสุดารัตน  วิกิณิยะธนี กองพัฒนานักศึกษา  คณะกรรมการ 
20. น.ส. พลอยลดา  โสตะจินดา    กองวิเทศสัมพันธ  คณะกรรมการ 
21. นายอุเทน  พรหมมิ กองประชาสัมพันธ  คณะกรรมการ 
22. น.ส.สุรีวัลย  ใจงาม กองศิลปวัฒนธรรม  คณะกรรมการ 
23. นางวัชรา  กลีบศรี สํานักงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการ 
24. หัวหนากลุมนโยบายและยุทธศาสตร  กองนโยบายและแผน  คณะกรรมการ 
25. หัวหนากลุมงบประมาณ                     กองนโยบายและแผน  คณะกรรมการ 
26. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
27. หัวหนากลุมวิจัยและประเมินผล         กองนโยบายและแผน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นางรตนมน  จันทรอุทัย                กองนโยบายและแผน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
29. นางพัชรี  ชุติมาโชติ                           กองนโยบายและแผน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 


