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สารนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
จนได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมีความมุ่งมั่น
ในการจัดการศึกษาและด าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกด้าน 

ขอขอบคุณอธิการบดี  ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 
ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และส่งสัมฤทธิ์
ผลแก่การพัฒนาการศึกษา ขอให้ทุกท่านจงมุ่งมั่นพัฒนา ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่านให้
ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีต่อ
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยมเสมอมา 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ต่อไป และเป็นสื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์ได้เข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมากขึ้น  
และจะน าไปสู่การพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ตามนโยบายต่อไป  
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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นับจากอดีตสู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามภารกิจอย่าง
ต่อเนื่อง และมีเป้าหมายสูงสุดที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ โดยมีการเตรียม
ความพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปยังเป้าหมายที่ก าหนด  
ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของ
ประเทศ 

รายงานประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้าน 
การเรียนการสอนที่มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาผ่านการปฏิบัติงาน หรือระบบสหกิจ
ศึกษาเพิ่มขึ้น ท าให้บัณฑิตได้เรียนรู้ คิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือท าได้อย่างมืออาชีพ ด้านวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ ได้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ และมีผลงานสร้ างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ  มีการบริการวิชาการให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการด าเนินงาน 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึก และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครให้มีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ตลอดจนสาธารณชนที่สามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้
ประโยชน์ได ้

ผลงานความส าเร็จที่เกิดขึ้นในปีนี้ของมหาวิทยาลัย มาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกส่วนงาน 
ทั้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 
ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทุกแห่ง ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฯ มีสถานศึกษา
ทั้งหมดในสังกัด 9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

1. การจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตร 

53 สาขาวิชา จ านวนนักศึกษาทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 13,128 คน นักศึกษาใหม่ จ านวน 4,136 คน และผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 2,945 คน (ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 58) 

ผลการด าเนินงาน ได้แก ่ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
1.3 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง โดยพัฒนานักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม

ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส ารวจและพัฒนาระบบติดตามการมีงานท าของบัณฑิต ฯลฯ 
1.4 พัฒนา/สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาต่างๆ 
1.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานจริง 

2. การวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากงบประมาณรายจ่าย

และงบประมาณเงินรายได้ เป็นแหล่งทุนภายในทั้งสิ้น 38,499,000 บาท และแหล่งทุนต่าง ๆ จากภายนอก 
จ านวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท ซึ่งไดด้ าเนินการ ดังนี ้

2.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย การขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

2.2 พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย 
2.3 เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์/สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย  โดยการจัดท า

วารสารวิชาการและวิจัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ น าผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์รวมทั้งจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

2.4 สร้างแรงจูงในแก่นักวิจัย โดยให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
2.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย และ

ความร่วมมือในการท าวิจัยและพัฒนา ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และ 
สถานประกอบการ 
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3. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการและเชิงรุก โดยมีการประชาสัมพันธ์จุดแข็ง 

จัดระบบการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรให้เป็นระเบียบแบบแผน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สร้าง
พื้นที่น่าอยู่และอ านวยความสะดวกให้นักศึกษา และยังส่งเสริมจุดเด่นด้านกายภาพอีกด้วย  

ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี 
3.1 พัฒนาบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร สร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร 
พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบเว็บไซต์ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก อย่างต่อเนื่อง 

3.2 พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน ได้แก่  
(1) บริหารจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,289,475,730 บาท ระหว่างปีมีการปรับโอนงบประมาณ คงเหลือเป็น 1,221,073,830 
บาท และมีผลการใช้จ่ายเงิน จ านวน 1,069,582,097.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของงบประมาณที่ได้รับ
หลังปรับโอนเปลี่ยนแปลง 

(2) รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2558 

          สินทรพัย ์  = หนี้สิน  +  ทุน 
3,086,067,510.50  = 274,270,644.49   +  2,811,796,866.01 

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ = รายได้ทั้งสิ้น  -  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
        253,885,532.62  = 1,661,775,186.33  -  1,407,889,653.71 

3.3 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ด้วยการหารายได้ด้วยการบริหาร
ทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา 

3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการพัฒนาสมรรถนะ และระบบการสร้างแรงจูงใจ 
3.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 จ าแนก

ตามระดับคณะ อยู่ในระดับพอใช้ ด้วยคะแนน 3.45 และระดับสถาบัน อยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน 3.69 และ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม อยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน 4.34 

4. การบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อน้อมน า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมและชนบท ซึ่งเป็น
การบูรณาการการท างานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มีจ านวน 52 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,021,760 บาท นอกจากนี้ยังให้ค าปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้
เพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการอีกด้วย 
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5. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา/พิธีกรรม และ 
สืบทอดประเพณี รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม และปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และชุมชน  
ให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล้ าค่าของ
ชาติของคงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป  

6. ข้อมูลสถิต ิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร และ 

ด้านงบประมาณที่ได้รับ ดังนี ้(ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 

6.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตร 53 สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี 16  หลักสูตร 46  สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   1  หลักสูตร   1  สาขาวิชา 
ปริญญาโท   4  หลักสูตร   5  สาขาวิชา 
ปริญญาเอก   1  หลักสูตร   1  สาขาวิชา 

6.2 นักศึกษา (ที่มา : ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

(1) จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 13,128 คน 
ปริญญาตร ี 12,276 คน 93.51% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     371 คน   2.83% 
ปริญญาโท     461 คน   3.51% 
ปริญญาเอก        20 คน   0.15% 

(2) จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 4,136  คน 
ปริญญาตร ี  3,818 คน 92.31% 
ประกาศนียบัตรบณัฑิต     209 คน   5.05% 
ปริญญาโท       99 คน   2.39% 
ปริญญาเอก        10 คน   0.24% 

(3) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 2,945 คน   
ปริญญาตร ี  2,871 คน 97.49% 
ปริญญาโท      74 คน  2.51% 

6.3 บุคลากร (ที่มา : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล) 

(1) บุคลากรทัง้หมด จ านวน 1,249 คน 

จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
ข้าราชการ 419 คน 33.55% 
พนักงานมหาวิทยาลัย 470 คน 37.63% 
พนักงานราชการ  33 คน   2.64% 
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ลูกจ้างประจ า  64 คน   5.12% 
ลูกจ้างช่ัวคราว 263 คน  21.06% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 143 คน 11.45% 
ปริญญาตร ี 509 คน 40.75% 
ปริญญาโท  520 คน 41.63% 
ปริญญาเอก  77 คน   6.16% 

จ าแนกตามสายสอน สายสนบัสนุน 
สายสอน 549 คน 43.96% 
สายสนับสนุน 700 คน 56.04% 

(2) บุคลากรสายสอน  จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 537 คน (ไม่นับรวม 
ครูจ้างสอน (ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน) 

อาจารย ์ 384 คน 71.51% 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 149 คน 27.75% 
รองศาสตราจารย ์    4 คน   0.74% 

6.4 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1,219,012,900  บาท 

งบประมาณรายจ่าย 981,472,500   บาท 76.11% 
งบประมาณเงินรายได้ 308,003,230   บาท 23.89% 
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1. 

 

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. 

 
 

ดร.ชวลิต  นิ่มละออ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

3. 

 

นายจ ารัส  ปิตกิุลสถิตย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4. 

 

นางฉวีวรรณ  สคุันธรัต ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5. 

 

ดร.ชวลิต  นิ่มละออ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6. 

 

นายชุมพล  เทีย่งธรรม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7. 

 

ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บณุยโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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8. 

 

นายนิพนธ์  สุรพงษร์ักเจรญิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

9. 

 

นางสาวพวงเพชร  สารคุณ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

10. 

 

นายมนูญ  สรรค์คุณากร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

11. 

 

นายวิชา  จุ้ยชมุ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

12. 

 

ศ.ดร.วิรณุ  ตั้งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

13.  

 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

14. 

 

นางศรีวิชชา  รักจ ารูญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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15. 

 

ศ.สุดาศิริ  วศวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

16. 

 

ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 

17. 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

18. 

 
 

ผศ.ดร.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 

19. 

 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่า 

20. 

 

ผศ.เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 

21. 

 

ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

http://council.rmutp.ac.th/index/wp-content/uploads/2014/01/supattra.jpg
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22. 

 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ  โพธิสรณ ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     

23.  

 

ผศ.ดร.ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

23. 

 

ดร.สงิห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและขา้ราชการ 
 

24. 

 

นายตฤณ  ดิษฐล าภู อาจารย์ประจ า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

25. 

 

ดร.สรุเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์ประจ า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร 

26. 

 

ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

27. 

 

ผศ.ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล อาจารย์ประจ า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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28. 

 

นางศรีสุดา อยูแ่ย้มศรี อาจารย์ประจ า 
คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

29. 

 
 

นายสัมภาษณ์ สุวรรณครี ี อาจารย์ประจ า 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
 

30. 

 

ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝา่ยบริหารและกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

31. 

 

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

32. 

 

นางสาวพรทิพย ์ ไตรพทิยากุล ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วาระ 10 ส.ค. 2557– 30 พ.ย. 2557)  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์
รักษาราชการแทนอธิการบด ี

 
 
 
 
 
                                             
 
             

 นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง       ผศ.เฟื่องฟา้ เมฆเกรียงไกร                       นางจฬุาภรณ์  ตันติประสงค์ 
  รองอธกิารบด ี รองอธกิารบด ี  รองอธิการบด ี
 ฝ่ายบรหิารและกจิการสภามหาวิทยาลัย      ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
           
     
 
 
 
 
 
 

    ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์           ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช   ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล  
  รองอธิการบดี   รองอธิการบดี  รองอธิการบดี  
  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   
 

ผศ.วีนา  สงวนพงษ์      ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง       ดร.สุวรรณา กลอ่มจิตร ์       ผศ.สุใจ พรเจิมกลุ      ดร.ไพศาล  การถาง               
 ผู้ช่วยอธิการบดี                ผู้ช่วยอธิการบดี             ผู้ช่วยอธิการบดี   ผู้ช่วยอธิการบดี   ผู้ช่วยอธิการบดี 
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่   1 ธันวาคม 2557    จนถึงปัจจุบัน 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์
อธิการบด ี

 
 
 
 
                                        
      ผศ.ปานทิพย ์ ผดุงศลิป์          ผศ.เฟื่องฟา้ เมฆเกรียงไกร                ผศ.สหรตัน์  วงษ์ศรีษะ           ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์         

       รองอธิการบดี                       รองอธิการบด ี                           รองอธิการบด ี                      รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย      ฝ่ายวิชาการและวิจัย                  ฝา่ยวางแผนและกายภาพ          ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน                     
              
 
 
 
 
   ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช                   ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล                    ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ ์           รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท 

รองอธิการบดี              รองอธิการบดี                          รองอธิการบดี รองอธิการบดี  
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า          ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                      ฝ่ายบริการวิชาการ          ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
   

 
 
 
 
    ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง้                              ดร.สุวรรณา กล่อมจติร์        ผศ.สุใจ พรเจิมกลุ  

 ผู้ช่วยอธิการบดี                                                  ผู้ช่วยอธิการบดี                                           ผู้ช่วยอธิการบด ี  
 ฝ่ายกิจการพิเศษ                                                ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                                          ฝ่ายประกันคุณภาพ   

 
 
 
 
 

 ดร.ไพศาล  การถาง                            ผศ.สุขจิตร  ตัง้เจริญ                                  นายวัชรพงษ์  สูงปานเขา      
ผู้ช่วยอธิการบดี                          ผู้ช่วยอธิการบดี                                             ผู้ช่วยอธิการบด ี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย                                        ฝา่ยการคลงัและทรัพย์สิน                           ฝา่ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
นางจฬุาภรณ์  ตันติประสงค์                                       นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง 
รองอธกิารบดีฝา่ยวางแผนและกายภาพ                          รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 ก.ย. 58                            พ้นจากการด ารงต าแหน่ง วันที่ 30 ก.ย. 58 
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ประวัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการยกระดับให้ เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518  ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา “ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531  
ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ซึ่งได้ท าให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และหนึ่ง
ในนั้นก็คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิต 
มืออาชีพ” โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก ่

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 7. คณะศิลปศาสตร ์
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
4. คณะบริหารธุรกิจ 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ 
หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญา
แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ  ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็น
สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9  ซึ่งพระองค์
ท่านทรงเป็นผู้พระราชทานชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยว่า  "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" 
บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ ซึ่งหมายถึง
รัชกาลที่ 9  ส่วนด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ "มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจ ายาม
ทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา                     

สี – ดอกไม้ – ต้นไม้ ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 
(A Leading Technology University in Producing Professional Graduates) 

 
 
 
 
 
 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ     ใฝ่รู้        สู้งาน      เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีคุณธรรม 
   Hands – on  Keenness  Determination  Technological Expertise  Integrity 
 

 

 เอกลักษณ์ 
 

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 
(University for Diverse Careers) 

 
 เป้าหมายสูงสุด 
 

 

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ 
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 ค่านิยมหลัก 

 
คิดอย่างสร้างสรรค์  ท าอย่างมืออาชีพ 

(Think Creatively Do Professionally) 
 

 เป้าหมายสูงสุด 
 

 

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 
(RMUTP strives to be a leading university for diverse career  

which is recognized internationally.) 

วสัิยทัศน์ 

อตัลกัษณ์ 

เอกลกัษณ์ 

เป้าหมายสูงสุด 

ค่านิยมหลกั 

     พนัธกจิ 

ปรัชญา 



 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- 2 - 
 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล 



 

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

- 2 - 
 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจดัการศึกษาให้บัณฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐาน  
                                 พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ที่ 1.1  จัดการศกึษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาต ิ

กลยุทธท่ี์ มาตรการ 

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพ
ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน/สากล 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ 

4. จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาที่เสริมสร้าง 
อัตลักษณ์มทร.พระนคร 

5. สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได้  
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  
เป้าประสงค์ที่ 1.1  จัดการศกึษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ    
เป้าประสงค์ที่ 1.2  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ด ี

กลยุทธท่ี์ มาตรการ 

2. การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและ
การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 

2. เตรียมความพรอ้มเพื่อการจัดอันดับสถาบัน อุดมศึกษาระดับนานาชาต ิ

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  

เป้าประสงค์ที่  1.2  ผลิตบณัฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ด ี

กลยุทธท่ี์ มาตรการ 

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทีส่ะท้อนอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของผู้เรียน 

2. พัฒนานักศึกษาใหมี้คุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium  Students) 

4. พัฒนาระบบการติดตามผลการท างานของบัณฑิต 

5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และศิษย์เก่า 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่ม 
                               ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

เปา้ประสงค์  2.1  จ านวนผลงานวิจัย และงานสรา้งสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคณุภาพและน าไปต่อยอดได ้

กลยุทธท่ี์ มาตรการ 

4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัย  ที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก 

2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม 

3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  

เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธท่ี์ มาตรการ 

5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

2. พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

4. น าการจัดการความรู้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 

5. พัฒนารูปแบบการท างานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

6. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการท างาน 

7. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสร้างความสุขในการท างาน 

6. การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย     
ในก ากับของรัฐ 

1. พัฒนารูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเป็นหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ 

2. สร้างความพร้อมของบุคลากร 

3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

4. เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ 

5. เพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพึ่งพาตนเอง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ 
เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจดัการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่  3.2  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี์ มาตรการ 

7. การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและ 
มีธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนครเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับชื่อเสียงของ มทร.พระนคร 

3. สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพ                    
และทรัพย์สินทางปัญญา 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุน
ภารกิจทุกด้านของ มทร.พระนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

6. สร้างความเป็นสากลทางด้านกายภาพที่มีความเหมาะสม        
ทางด้านภาพลักษณ์และความงาม 

7. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินพื้นฐาน           
ของ สกอ. สมศ และ กพร. 

8. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  4  การส่งเสริมการใหบ้ริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ  

เป้าประสงค์ที่  4.1  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธท่ี์  มาตรการ 

8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

2. สร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบมทร.พระนคร 

3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่    
อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสงัคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่  5.1  สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา 
                       ท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

กลยุทธท่ี มาตรการ 

9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่
เป็นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาของโลก 

1. อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

3. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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รางวัลคนเก่ง 

ปี 2558 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งในนามของ
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ดังนี ้

รางวัลระดับนานาชาติ 

เจ้าของผลงาน : น.ส.อรวรรณ เพชรนิล 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชมเชยพร้อมใบรับรองความสามารถฝมีือ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43  
(World skills 2015) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology) 
จัดโดย : เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าของผลงาน : อาจารย์อรรถการ สัตยพาณชิย ์และ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “Corporate Social Responsibility to Sustainable Brand Building” 
ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7  และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 
และการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง 

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต ์และ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 
หน่วยงาน/คณะ : คณะศิลปศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา จากการน าเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย ชื่อผลงาน “Creating a Course of Weaving East and Developing Pattern on the Fabric 
Appearance by Way of Technical Textiles Formed” ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ครั้งที่ 7  และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 และการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้
หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง 
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รางวัลระดับชาติ 

เจ้าของผลงาน : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ทีม OK Production) 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ “วันคร”ู ประจ าปี 2558 
จัดโดย : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

เจ้าของผลงาน : นายสามพงษ์ ทองนาคะ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสื่อการสอน Hardware กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม ในงานประชุมวิชาการ “RMUT Teaching Academy 2015” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าของผลงาน : นายวสันต์ มูลเพ็ญ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทสื่อการสอน Hardware กลุ่มทั่วไป ในงานประชุม
วิชาการ “RMUT Teaching Academy 2015” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าของผลงาน : นายจรณชัย ไกรพงษ์   นายธิติวัตน์  นิพิฐธนศาสตร์  นายวรรณอนันท์  ใจฟู  และ 
น.ส.พรรณทิพย์ ยอดจันทร์ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดส ารับอาหารไทย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และได้เข้ารับประทาน
รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 5” 
จัดโดย : โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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เจ้าของผลงาน : นายปิยะพงษ์ ฉิมธง 
หน่วยงาน/คณะ : คณะบริหารธุรกิจ 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ในโครงการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
จัดโดย : กระทรวงศึกษาธิการ 

เจ้าของผลงาน : นายปิยะพงษ์ ฉิมธง 
หน่วยงาน/คณะ : คณะบริหารธุรกิจ 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน 
ในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 10 
จัดโดย : ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

เจ้าของผลงาน : ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงาน/คณะ : สถาบันการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : ถ้วยรางวัลระดับ Silver Award  และเงินรางวัล 15,000 บาท จากการประกวด 
Thailand Research Expo 2015 Award 
จัดโดย : สภาวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เจ้าของผลงาน : นายธิติวัฒน์ นิพิฐธนศาสตร์  นายจรณชัย ไกรพงษ์  และนายอุทัช ธนพิบูลผล  
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดการแข่งขันการท าอาหารสมัยใหม่ Modern Thai 
Cuisine Cooking Contest : Team of 3 ในงาน TICC Thailand’s international culinary cup 2015 
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เจ้าของผลงาน : นายสิริวัฒน์ บัวประยูร  น.ส.ปภาวรินทร์ ภวสาครินทร์  และนายกบินทร์ สารัตน ์
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ประเภทอุดมศึกษา ในงาน
“ประกวดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา 
ตามแบบวิถีไทย 2558”  Bangkok Contest 2015 By Way of Contemporary Thailand และได้เข้ารับถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เจ้าของผลงาน : นางสาวโนรี เหลืองอ่อน และนางสาวขวัญจิรา ประทีป 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการร้อยมาลัย ประเภทอุดมศึกษา ในงาน“ประกวด
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา ตามแบบวิถีไทย 
2558”  Bangkok Contest 2015 By Way of Contemporary Thailand และได้เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เจ้าของผลงาน : นายณรงค์กร ทองหมื่น และนายวาณุชิต พุทธวงค ์
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการร้อยมาลัย ประเภทอุดมศึกษา ในงาน
“ประกวดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา 
ตามแบบวิถีไทย 2558”  Bangkok Contest 2015 By Way of Contemporary Thailand  

เจ้าของผลงาน : นายวีระพงษ์ ปากโพ และนายชัชฎา จุ่มก า 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันการร้อยมาลัย ประเภทอุดมศึกษา ในงาน
“ประกวดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา 
ตามแบบวิถีไทย 2558”  Bangkok Contest 2015 By Way of Contemporary Thailand  

เจ้าของผลงาน : นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ และนายดูดี บุญขวัญ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชมเชยการแข่งขันการร้อยมาลัย ประเภทอุดมศึกษา ในงาน“ประกวดเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา ตามแบบวิถีไทย 
2558”  Bangkok Contest 2015 By Way of Contemporary Thailand  
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เจ้าของผลงาน : อาจารย์สนทยา เขมวิรัตน์   ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์   และ  อาจารยก์ุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะบริหารธุรกิจ 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  
ชื่อผลงาน “ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้ : กรณีศึกษาชุมชนพระยาประสิทธิ์  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7  และประชุม
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 และการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ 
“เลิศล้ าภูมิปัญญา” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง 

เจ้าของผลงาน : ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู  และ  ดร.นันทภา ปัญญารัตน์  
หน่วยงาน/คณะ : คณะศิลปศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลดีมาก สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา จากการน าเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น : 
กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จังหวัด พิษณุโลก” ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ครั้งที่ 7  และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 และการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้
หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง 

เจ้ าของผลงาน  : นายกรกฎ หาญธัญกรรม   น .ส .อภิญญาภรณ์  สายทอง   น.ส.ธนั ชชา วงค์ แจ้ ง  
และ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เคมีและเภสัช จากการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบตัวกรองชีวภาพด้วยสาหร่ายคลอเรลลาเพื่อก าจัด 
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปนเปื้อนใน  ก๊าซชีวภาพ” ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ครั้งที่ 7  และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 และการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้
หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง 

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย 

เจ้าของผลงาน : เรือนหมอพร อนุสรณ์ของพลเรือเอก  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
หน่วยงาน/คณะ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น  
ประจ าปี 2558 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ 
จัดโดย : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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เจ้าของผลงาน : นายอ าพล คิ้มวงษา  และนายเอกพงษ์ นิยมจันทร์ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 2558 พร้อมเกียรติบัตร 
จัดโดย : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

เจ้าของผลงาน : นายศิวพล เรไรวรรณ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 2558 พร้อมเกียรติบัตร 
จัดโดย : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

เจ้าของผลงาน : นายจตุพล แคนมืด 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 2558 พร้อมเกียรติบัตร 
จัดโดย : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เจ้าของผลงาน : น.ส.ธนานิษฐ์ วัฒนะชัยอัมพร 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : โล่รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจ าปี 2558 และได้เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดโดย : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เจ้าของผลงาน : นายธีรพล ชมชื่น พร้อมเจา้หน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา 
หน่วยงาน/คณะ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนน าเสนอแนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล
กับงานกิจกรรมนักศึกษา” ตามโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและหลักความโปร่งใสในสถาบันอุดมศึกษา  
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เจ้าของผลงาน : ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงาน/คณะ : สถาบันการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ภาคบรรยาย เรื่อง การบูรณาการ
การจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2558 ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
“อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวประสบการณ์ทั่วโลก” และหัวข้อการบูรณาการการบริการวิชาการ 
“การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล” 
จัดโดย : เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เจ้าของผลงาน : น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว และนายสมโภช กุลธารารมณ ์
หน่วยงาน/คณะ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ภาคบรรยาย เรื่อง การบูรณาการ
การจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2558 ในหัวข้อ “การบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชน นักศึกษาและบุคลากร สู่ประชาคมอาเซียน” 
จัดโดย : เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท ์
หน่วยงาน/คณะ : คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ภาคบรรยาย เรื่อง การบูรณาการ
การจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2558 ในหัวข้อ “โครงการบูรณาการอาเซียนเรียนรู้ 
สู่ชุมชน ไทย-เมียนมาร์ “ความสุขใต้ร่มพระบารม”ี” 
จัดโดย : เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เจ้าของผลงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งานการจัดการความรู้
ของกองคลัง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน/คณะ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลพิเศษ จากการส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ 
KM ประจ าปี 2558 ในงานการจัดการความรู้ดีเด่น ประจ าปี 2558 
จัดโดย : เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
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เจ้าของผลงาน : น.ส.ทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์  น.ส.นพรัตน์ ค าแพ่ง  และนายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย จากการประกวด 
แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” เรื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชนสู่การเรียนรู้กับสังคม
เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านถ้ าเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
จัดโดย : เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

เจ้าของผลงาน : ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
หน่วยงาน/คณะ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจ าปี 2558 ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครอบรอบ 72 ปี 
จัดโดย : สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมมือกับสมาคมฯและชมรมนักศึกษาเก่าทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ  มีความชัดเจนทางวิชาการและคุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะอาชีพ  พร้อมที่จะท างาน
และสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
ความประณีต ความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน โดยมีผลการด าเนินการดังนี ้

1. หลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับการศึกษา  

* หลักสูตร/สาขาวิชา ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 
หลักสูตร 16 1 4 1 22 
สาขาวิชา 46 1 5 1 53 

หมายเหตุ : * ไม่นับรวม 2 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามคณะ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดสอน 3 หลักสูตร 5 สาขา 

ป.ตร ี 1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  1.1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
- แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  

 
 
 

1.2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

  

2. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ 2.1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

   

2.2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ป.บัณฑิต 3.  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 3.1  วิชาชีพครู 
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เปิดสอน 4 หลักสูตร 7 สาขา 

ป.ตรี 1.  คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
2.  เทคโนโลยบีัณฑิต 
3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

1.1  สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์
1.2  สาขาอาหารและโภชนาการ 
1.3  สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
1.4  สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
2.1  สาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 
3.1  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ป.โท 4.  คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 4.1  สาขาคหกรรมศาสตร ์
 

  

- กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์
- กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
- กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เปิดสอน 2 หลักสูตร 4 สาขา 
ป.ตรี 1.  เทคโนโลยบีัณฑิต 1.1  สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยกุระจายเสียง 

1.2  สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
1.3  สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ป.โท 2.  ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 2.1  สาขาการสื่อสารการตลาด 
 
คณะบริหารธรุกิจ  เปิดสอน 4 หลักสูตร 9 สาขา 
ป.ตรี 1. บริหารธุรกจิบัณฑิต 

 
 
 
 
 
2.  บญัชีบัณฑิต (การบัญชี) 

1.1  สาขาการเงิน 
1.2  สาขาการจัดการ 
1.3  สาขาการตลาด 
1.4  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1.5  สาขาระบบสารสนเทศ  
1.6  สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
2.1  สาขาการบัญช ี

ป.โท 3.  บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
 

3.1  สาขาบรหิารธุรกิจ 
- กลุ่มวิชาการบัญช ี
- กลุ่มวิชาการตลาด 
- กลุ่มวิชาการจัดการ 
- กลุ่มวิชาการเงิน 

ป.เอก 4. บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 4.1 ไม่ระบุสาขา 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เปิดสอน 1 หลักสูตร 3 สาขา 
ป.ตรี 1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 
1.1  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.2  สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1.3  วัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม 
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์ เปิดสอน 3 หลักสูตร 13 สาขา 

ป.ตรี 1.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1.1  สาขาวิศวกรรมโยธา 
1.2  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
1.3  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1.4  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
1.5  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1.6  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1.7  สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
1.8  สาขาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
1.9  สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ ์

 2.  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.1  สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพเ์ครื่องประดับ 
2.2  สาขาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ ์

ป.โท 3.  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3.1  สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
3.2  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
คณะศิลปศาสตร์  เปิดสอน 1 หลักสูตร 4 สาขา 
ป.ตรี 1.  ศลิปศาสตรบัณฑิต 1.1  สาขาการท่องเที่ยว 

1.2  สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
1.3  สาขาการโรงแรม 
1.4  สาขาภาษาไทยประยุกต์ 

 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  เปิดสอน 2 หลักสูตร 5 สาขา 
ป.ตรี 1.  เทคโนโลยบีัณฑิต 

 
 
 
2.  เทคโนโลยบีัณฑิต 

1.1  สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
1.2  สาขาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
1.3  สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
1.4  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
2.1  สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  เปิดสอน 2 หลักสูตร 3 สาขา 
ป.ตรี 1.  เทคโนโลยบีัณฑิต 

 
2.  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

1.1  สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
1.2  สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2.1  สาขาสถาปัตยกรรม 
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มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ตามปรัญชาของ
มหาวิทยาลัย “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพอีกด้วย ทั้งนี้ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต้อง
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จัดโดยส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2558 

 
 
 
 
 

 

  

  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต “นักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  

มีคุณธรรม” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
เช่น บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แมคไทย จ ากัด 
สถาบัน IEO STUDYBROAD เป็นต้น และมีการเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-
integrated Learning : WiL) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จากการประยุกต์ความรู้ 
ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษากับสถานประกอบการจริง และยัง
ได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาหลักสูตร เช่น การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น และส่งเสริม
ให้นักศึกษาจัดท าโครงงานย่อย (Mini Project) เพื่อให้นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้มี
การริเริ่ม ค้นคว้า และมีการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเตรียมความพร้อมก่อนการจัดท าวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ต่อไป 
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2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฯ มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้าง
เครือข่าย และเสริมสร้างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  

ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ 
- โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) -  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย  
-  บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด -  วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา  
-  วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค -  วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค-ชลบรุี 
-  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) -  บริษัท โฮมโปรดักส ์จ ากัด (มหาชน) 
-  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 
ลงนามความร่วมมือกับ ผู้บริหารจาก 4 สถาบัน 

ได้แก่ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค-ชลบุรี และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โฮมโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558   
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ความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ 
-  Amasya University ประเทศตุรก ี
-  บริษัท IT Professional ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
-  Chongqing University of Post and Telecommunications ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
-  Sri Lanka Institute of Technology (SLIIT) ประเทศศรีลังกา 
-  บริษัท S.Anant Engineering & Construction Co., LTD ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
-  Curtin University ประเทศออสเตรเลีย 
-  University of Northern Philippines (UNP) ประเทศฟิลิปปินส ์ 
-  Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น  
-  The ADIUT (Assemblee des Directeurs d’ IUT) ประเทศฝรั่งเศส 
- University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt (FHWS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี
- October 6 University ประเทศอิยิปต ์ 
 

  
ลงนามความร่วมมือกับ    ลงนามความร่วมมือกับ 

Amasya University ประเทศตุรกี  บริษัท IT Professional ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558   เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 
ลงนามความร่วมมือกับ University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt (FHWS) 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 
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3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เชิงวิชาชีพ      
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะในการท างานที่พึงประสงค์   พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  นอกเหนือจากการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพเชิงวิชาการแล้ว  
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทั้งการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคมและสิ่งแวดล้อม   เพื่อเป้าหมายการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 13,119 คน เป็นนักศึกษาใหม่ จ านวน 
4,136 คน และผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2,945 คน จ าแนกเป็นสาขาและตามระดับการศึกษา ดังนี ้

สาขา/จ านวนนักศึกษา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิต รวม 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
นักศึกษาทั้งหมด  7,706 202 - - 7,908 
นักศึกษาใหม่  2,269 56 - - 2,325 
ผู้ส าเร็จการศึกษา  1,764 49 - - 1,813 
สาขาสังคมศาสตร ์      
นักศึกษาทั้งหมด 4,561 259 20 371 5,211 
นักศึกษาใหม่ 1,549 43 10 209 1,811 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 1,107 25 - - 1,132 

(ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 ก.ย. 58) 

3.1  พัฒนานักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์นักศึกษาของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม คนเก่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี ตามนโยบาย
ส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจการนักศึกษา คือ “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยคือหัวใจของประเทศ” ดังนี ้

 3.1.1  โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร (English Camp2015) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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3.1.2  โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่  11”  
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคมตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่
17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้น า
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีกระบวนการความรู้ด้านรูปแบบการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถ
เป็นแกนน านักศึกษาในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือ
เอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตอาสาจิตสาธารณะในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษารุ่นน้อง จัดขึ้นวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 

3.1.4  โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 กิจกรรมประกอบด้วย  
การแนะน ามหาวิทยาลัย พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ การบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างมีจุดหมาย และบรรยายเรื่อง งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา และกิจกรรมสานสัมพันธ์ 
ราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดหมาย" 

ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2558  
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 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบทรานสคริปต์กิจกรรม เพื่อใช้ประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้าจอหลักของระบบการวัดทรานสคริปต์กิจกรรม 

3.1.5 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงาน
โดยตรงกับสถานประกอบการ  การบรรยายพิเศษ นิทรรศการต าแหน่งงานว่าง บริการทดสอบความถนัดด้านอาชีพ 
บริการรับสมัครงานกับสถานประกอบการกว่า 100 บริษัท เป็นต้น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคาร
มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจเมื่อวนัที่ 23 - 24 เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ 

-   พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ให้แก่เยาวชน โดยเยาวชนรุ่นใหม่
ควรสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรู้และศีลธรรม มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
“เก่ง ดี และมีความสุข”และเพื่อมุ่งมั่นตามปรัชญาคณะบริหารธุรกิจในการ“สร้างบัณฑิตคู่คุณธรรม ก้าวทัน
เทคโนโลยี น าบริหารธุรกิจสู่โลกสากล” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558  
ณ Word Peace Valley 2 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2558 
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-    อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจ าปีการศึกษา 2558  
จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.พระนคร เพื่อท านุบ ารุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญถาวร และ 
ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ โดยมีกิจกรรมให้พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัด
เทวราชกุญชร กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย  
พระมหากฤษดา ธิถะปัญโญ ป.ธ.9 และ การบรรยายแนะน าแหล่งเรียนรู้ส าคัญในวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  
โดยพระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตะญาโณ 

 

 

 

 

3.1.7  สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา 

ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาให้มีพลานามัยแข็งแรง  สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  สนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาของนักศึกษา  ส่งเสริมนักศึกษาที่
มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มีความเป็นเลิศระดับที่สูงตามศักยภาพของนักศึกษา  เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษารู้รักสามัคคี  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้ต่อไป รวมทั้งได้สอดแทรกการรณรงคโ์รคเอดส์และสารเสพติดอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดกองเชียร์  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  และกิจกรรมอื่นๆ  อาท ิ

-   โครงการค่าย Anti-AIDs SHOWING Getting To Zero เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึง
ภัยเอดส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างมุมมองให้แก่เยาวชนในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดี
ให้แก่บุคคลติดเชื้อ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
เมื่อ 19 - 20 มิถุนายน 2558 ณ อุ่นเรอืนรีสอร์ท ต าบลสาลิกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
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-  สานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจ าปี 2558 ในคอนเซ็ปงาน “เริงส าราญ เทศกาล
งานเมืองไทย” เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาอันจะก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 

3.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยก าหนด 
กลยุทธ์ 3P ได้แก่ Practicality, Profitability, People Connectivity จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชั้นน า ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้น าในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่ความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาและผู้ที่ สนใจได้ อาทิ ระบบคลังปัญญา 
ราชมงคลพระนคร ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและ e-Book บล็อคความรู้ (KM Blog) ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ (e-Learning) วิดีโอสื่อการสอน ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่
รองรับผู้เรียนจ านวนมาก (MOOC : Massive Open Online Courses) เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวข้างต้นรองรับ
การท างานบนหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น PC, Tablet, Mobile device อาทิ iPad, iPhone, Android, 
Windows Mobile เป็นต้น 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ระบบสารสนเทศที่เกีย่วข้องการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ 
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และยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถน ามาพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ จึงเปิดการอบรมโครงการ CompTIA ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับใบรับรองความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการรับรองให้เป็น
ศูนย์สอบมาตรฐาน Pearson VUE และเป็นสถาบันการศึกษาได้รับ
อนุญาต CompTIA อย่างเป็นทางการ สอบที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเทเวศร ์

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการจัด 
การเรียนการสอน การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดังนี้ 
 -  การจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์และ
ระบบปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อันจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  
 -  การเพิ่มจุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi Oasis) จ านวน 40 จุด เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารของเครือข่ายสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลาไดอ้ย่างทั่วถึงในทุกคณะและทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ  
 -  การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส ารอง เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องแม่ข่าย 
(Server) ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าปกติมาหล่อเลี้ยงหรือกระแสไฟฟ้าดับ อีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง 
 -  ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1,000 เครื่อง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและบุคลากร เป็นการเพิ่มช่องทาง 
การเรียนรู้ด้ วยตนเอง อ านวยความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  บริการงานสอนตลอดจน  
งานให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยด าเนินการใน 4 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์การเรียนรู้ 
ด้วยตนเองโชติเวช  
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- การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จ านวน 5 ห้อง โดยน าเทคโนโลยี 
การเรียนการสอนในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ที่เพิ่มการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้
มากที่สุด กระตุ้นและส่งเสริมด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย 
ระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลพร้อมจอแสดงผล เครื่องฉายภาพ 3D (Visualizer)  SmartBoard  Camera 
Auto Tracking และ Streaming System  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ห้องปฏิบัติการออกแบบตามแบบจ าลอง MATLAB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง
การศึกษา สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิศวกรรมและทางสถิติ ส าหรับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและในอาเซียน
ได้เป็นอย่างดี 

- ห้องเรียนภาษา (Language Hub) เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนอ านวยความสะดวกและด้านการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาและ
บุคลากร จ านวน 5 ห้อง 

- ระบบระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ เพื่อยกระดับการให้บริการงานห้องสมุดรวมไปถึงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด อาทิ การตรวจสอบและส ารวจจ านวน
หนังสือภายในห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดพระนครเหนือ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
และห้องสมุดโชติเวช 

- บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบ RFID ห้องสมุด 4 แห่ง เพื่อยกระดับการให้บริการ
งานห้องสมุด รวมไปถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 
อาทิเช่น การตรวจสอบและส ารวจจ านวนหนังสือภายในห้องสมุด อ านวยความสะดวกในการให้บริการยืม -คืน
ของห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง 
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3.3  ส ารวจและพัฒนาระบบติดตามการมีงานท าของบัณฑิต  เพื่อน าข้อมูลที่ ได้มาเป็นแนวทาง 
ในการพฒันาและปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2557 มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา จ านวน 
2,945 คน บัณฑิตให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 2,768 คน คิดเป็นร้อยละ 93.99  
ซึ่งมีผลการส ารวจดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
ผู้ท างานแล้ว 

(คน) 

ผู้ท างานแล้ว       
 และก าลังศึกษา 

(คน) 

ก าลังศึกษา 
(คน) 

ยังมิได้ท างาน* 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 

ปริญญาตรี 1,763 382 46 517 2,708 
ปริญญาโท 45 13 0 2 60 

รวม 1,808 395 46 519 2,768 
หมายเหตุ *นับรวมอุปสมทบและเกณฑ์ทหาร 

(ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ณ วันที่ 9 ก.พ. 2559) 
 

ระดับการศึกษา ท างานตรงสาขา (คน) ท างานไม่ตรงสาขา (คน) รวมทั้งสิ้น 
ปริญญาตรี 1,923 222 2,145 
ปริญญาโท 56 2 58 

รวม 1,979 224 2,203 
(ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ณ วันที่ 9 ก.พ. 2559) 
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ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน 
จ านวน 607 คน ซึ่งมีผลการส ารวจดังนี ้

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.  ด้านคุณธรรม 4.11 มาก 
2.  ด้านความรู้ 3.83 มาก 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 3.86 มาก 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.07 มาก 
5.  ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3.68 มาก 
6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.11 มาก 

รวม 3.94 มาก 
(ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ณ วันที่ 9 ก.พ. 2559) 
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4. พัฒนา/สนับสนนุการจัดการศึกษา 

4.1 จัดนิทรรศการแฟชั่นโชว์ จากผลงานในรายวิชาโครงงานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ครั้งที่  5  
(The Debut Project 5) โดยจัดแสดงผลงานกว่า 150 ชุด ภายใต้คอนเซ็ปต์  “สมัยนิยม” ที่ รวบรวม
ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาและเอกลักษณ์ต่างๆมารวมอยู่ภายใต้เครือ่งแต่งกาย ที่สะท้อนความเป็นไทย 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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4.2 จัดนิทรรศการ “บูรณาการการออกแบบผลิตภัณฑ์” แสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ในรายวิชา การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2 การถ่ายภาพ การวาดและการเขียนภาพ 2 และการท า
แบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น 2 มาจัดแสดง ในรูปแบบของนิทรรศการผสมผสานร่วมกับการจัดแสดง
แฟชั่นโชว์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 จัดแสดงผลงานแอนิเมชั่น ของนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน พร้อมให้ค าแนะน าด้านการผลิตสื่อแอนิเมชั่นกับนักเรียน ที่มาสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
เมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โดยได้รับความสนใจอย่างมาก 
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5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2558 บุคลากร 
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีจ านวนทั้งหมด 537 คน (ไม่นับรวมครูจ้างสอน 12 คน) โดยมีสัดส่วนจ าแนกตาม
คุณวุฒิ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เท่ากับ 14.15 : 80.07 : 5.77 และต าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ เท่ากับ 0.74 : 27.75 : 71.51 นอกจากนี้ยังพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี ้

5.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ภายในคณะ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ
กระตุ้นการจัดการความรู้ ในองค์กร เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2558  
ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

5.2  จัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล ด้วยกิจกรรม
การฝึ กอบรมหลั กสู ตรภาษาอั งกฤษ ในหลักสู ตร Rosetta Stone จั ดขึ้ น เมื่ อวันที่  29 มิ ถุ นายน -  
3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 
5.3 จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ จัดขึ้น 

เมื่อวันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบด ีมทร.พระนคร 
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การวิจัย 

การพัฒนา/เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ได้ให้ความส าคัญ  โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในการด าเนินงาน  ได้ก าหนดพันธกิจ
หนึ่งในเก้าพันธกิจไว้ว่า “ประสานงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
แก่สังคม” โดยมีจุดมุ่งหมายในการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย  เผยแพร่สู่สาธารณชน  ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ทั้งนี้  
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยและเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของ
มหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย 
กองทุนเพื่อการวิจัย จัดตั้งเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยให้เกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เริ่มด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อ
การวิจัย พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย การขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นและการด าเนิน
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
1)  ให้การสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความ จ านวน 83 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัย 76 

บทความ (ระดับชาติ 21 บทความ ระดับนานาชาติ 55 บทความ) และบทความวิชาการ 7 บทความ (ระดับชาติ 
6 บทความ ระดับนานาชาติ 1 บทความ) งบประมาณ 2,427,000 บาท  

2)  สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินแผนงาน/โครงการในกิจกรรมการพิจารณาข้อเสนอ  
การวิจัยงบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 250,800 บาท  

สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายการ 
บทความวิจัย บทความวิชาการ รวม 

จ านวน 
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1.วารสารระดับชาติ 1 5,000 - - 1 5,000 
2.วารสารระดับนานาชาติ 1 30,000 - - 1 30,000 

รวม 2 35,000 - - 2 35,000 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
1.วารสารระดับชาติ 5 35,000 - - 5 35,000 
2.วารสารระดับนานาชาติ - - - - - - 

รวม 5 35,000 - - 5 35,000 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1.วารสารระดับชาติ 2 12,000 3 15,000 5 27,000 
2.วารสารระดับนานาชาติ - - - - - - 

รวม 2 12,000 3 15,000 5 27,000 
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รายการ 
บทความวิจัย บทความวิชาการ รวม 

จ านวน 
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คณะบริหารธุรกิจ 
1.วารสารระดับชาติ 4 24,000 2 10,000 6 34,000 
2.วารสารระดับนานาชาติ 4 140,000 - - 4 140,000 

รวม 8 164,000 2 10,000 10 174,000 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.วารสารระดับชาติ - - 1 5,000 1 5,000 
2.วารสารระดับนานาชาติ 36 1,470,000 1 30,000 37 1,500,000 

รวม 36 1,470,000 2 35,000 38 1,505,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.วารสารระดับชาติ 6 40,000 - - 6 40,000 
2.วารสารระดับนานาชาติ 4 180,000 - - 4 180,000 

รวม 10 220,000 - - 10 220,000 
คณะศิลปศาสตร ์       
1.วารสารระดับชาติ 2 14,000 - - 2 14,000 
2.วารสารระดับนานาชาติ - - - - - - 

รวม 2 14,000 - - 2 14,000 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
1.วารสารระดับชาติ 1 7,000 - - 1 7,000 
2.วารสารระดับนานาชาติ 10 410,000 - - 10 410,000 

รวม 11 417,000 - - 11 417,000 
รวมทั้งสิ้น 76 2,367,000 7 60,000 83 2,427,000 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กองทุนเพื่อการวิจัย 

งบแสดงผลการด าเนินงาน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 

  หน่วย : บาท 
รายได้จากการด าเนินงาน  :  -  

รายได้จากการรับอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยฯ 6,160,000.00  
รายได้ดอกเบี้ยรับ      68,194.27  
รายได้เหลือจ่ายปีเก่าส่งเข้าเป็นรายได้กองทุนฯ       3,987.00  
รายได้จากการขายสินค้าสาธิต       6,720.00   6,238,901.27 

ค่าใช้จ่าย  :  -   
เงินรางวัลสนับสนุนงานตีพิมพ์  2,427,000.00  
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย     250,800.00 2,677,800.00 

รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสทุธ ิ  3,561,101.27 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กองทุนเพื่อการวิจัย 

รายงานการรบั-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 
  หน่วย : บาท 

รายรับ  :  -  
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  8,919,650.60 
เงินรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  :  -   

เงินจัดสรรรายได้สมทบร้อยละ 2  6,160,000.00 
รายได้ดอกเบี้ยรับ       68,194.27 
รายได้จากเงินเหลือจ่ายโครงการวิจัย        3,987.00 
รายได้จากการขายสินค้าสาธิต        6,720.00 

รวม รายรับทัง้สิ้น  6,238,901.27 
รายจ่าย  :  -   

เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ  2,427,000.00  
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย     250,800.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  2,677,800.00 2,677,800.00 
รวมรายรับคงเหลือสุทธ ิ  3,561,101.27 
ยอดเงินกองทนุวิจัยสะสมยกไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  12,480,751.87 

2. งบประมาณการวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากงบประมาณรายจ่าย และ

งบประมาณเงินรายได้ เป็นแหล่งทุนภายในทั้งสิ้น 38,499,000 บาท และแหล่งทุนต่าง ๆ จากภายนอก จ านวน
ทั้งสิ้น 1,050,000 บาท ดังนี ้

หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รายจ่าย เงินรายได ้ ภายนอก * รวม 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 8 2,544,500 360,000  2,904,500 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 28 4,170,500 300,000 300,000 4,470,500 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7  280,000  280,000 
คณะบริหารธุรกิจ 30 4,942,000 2,465,000  7,407,000 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 2,826,300 200,000 2,010,000 3,776,300 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 33 11,578,900 755,000 3,207,600 12,333,900 
คณะศิลปศาสตร ์ 8 353,700 200,000  553,700 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 8 822,700 150,000 300,000 972,700 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 16 4,993,200 125,000  5,118,200 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4  1,432,200  1,732,200 

รวมทั้งสิ้น 162 32,231,800 6,267,200 5,817,600 39,549,000 
* งบประมาณภายนอก เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 58 
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3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัย แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ 1  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด พัฒนาบุคลากร  ในการวิเคราะห์
ข้อมูล พัฒนาการปฏิบัติงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จาก 9 คณะ สถาบัน ส านัก 
และกองต่างๆ จ านวน 46 คน 

กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงานด้านวิจัย ณ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 
2557 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตอาหารและ
ของฝากมะพร้าวแก้วเป็นกลุ่มแรกในอ าเภอเชียงคาน 2) ศูนย์เรียนรู้ ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาป่าหมาด ซึ่งเป็นกลุ่มชาวไทด า ผลิตผ้าทอพื้นเมือง เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และน าไปท า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ 3) กลุ่มสตรีท าผ้าห่มนวม โดยศึกษากระบวนการท าผ้าห่มนวม ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเป็น
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี ้ท าให้เกิดแนวคิดเพื่อพัฒนางานวิจัยต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 36 คน 

 

 

 

 

4. เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์/สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
4.1 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร   

การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของมหาวิ ทยาลัย 
ในการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู่หน่วยงานภายนอกและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้นๆ  

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index Centre,TCI Centre) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวารสาร
กลุ่มนี้เป็น วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2562) ประกาศผล
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดังน้ี 

1) พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการวิจัย มทร.พระนคร รวม 31 บทความ   
ประกอบด้วย  

- บทความพิเศษ 1 บทความ  
- บทความวิจัยภายใน 3 บทความ  
- บทความวิจัยภายนอก 25 บทความ  
- บทความวิชาการภายนอก 2 บทความ 
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2) จัดพิมพว์ารสาร จ านวน 2 ฉบับ คือ 
- ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2558  จ านวน 850 ผลงาน 
- ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2558  จ านวน 850 ผลงาน  

3) เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวม 444 หน่วยงาน ดังนี ้
- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   24  หน่วยงาน 
- หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   221  หน่วยงาน 
- เครือข่าย 8 มทร.  89  หน่วยงาน 
- บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ  12  ท่าน 
- กองบรรณาธิการบริหาร  10  ท่าน 
- ผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ  57  ท่าน 
- เจ้าของบทความทั้งภายในและภายนอก  31  ท่าน 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนบทความ 30 บทความ 31 บทความ 
2. จ านวนวารสาร 1,700 เล่ม 1,700 เล่ม 

 
4.2  จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่6  

น าเสนอผลงานของนักวิจัย หัวข้อ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และระดับนานาชาติ  “Green 
Innovation for Better Life” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี ้ 
1. การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 51 ผลงาน จาก 7 คณะ  

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 12 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 9 
ผลงาน และระดับนานาชาติ 2 ผลงาน น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 28 ผลงาน 
แบ่งเป็นระดับชาติ 21 ผลงาน และระดับนานาชาติ 7 ผลงาน  

2. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา” 
รวม 12 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ 
แฟชั่น 3 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 ผลงาน  

3. การสาธิตผลงานวิจัย การท าขนมไข่ปลาจากเนื้อตาลสุก ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ านวนมาก 
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สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้เข้าร่วมงาน คน 100 115 
2. ผลงาน ผลงาน 50 51 
3. ผู้เข้าชมงาน คน 500 565 
4. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85 86.27 

4.3  น าผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/ 
งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าฯ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยเห็นเป็นรูปธรรมและได้
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 69 ผลงาน คิดสัดส่วนผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ าได้ ร้อยละ 11.71 สามารถพิจารณา
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามหน่วยงานได้ดังนี ้

หน่วยงาน 
จ านวน
ผลงาน 

จ านวนอาจารย์ประจ า 
(นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 

ร้อยละของผลงานฯ
ต่ออาจารย์ประจ า 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 1 43 2.33 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14 80 17.50 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 31 9.68 
คณะบริหารธุรกิจ 28 100 28.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 71 2.82 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 120 3.33 
คณะศิลปศาสตร ์ 5 87 5.75 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 11 33 33.33 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 24 4.17 

รวม 69 589 11.71 
หมายเหตุ : * คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมผลงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ จ านวน 6 ผลงาน 

4.4  การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ การเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก และได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมทร.พระนครและนักวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก โดยในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยมีผลงานที่มีการเผยแพร่ จ านวน 39 ผลงาน 
ผู้เข้าร่วมชมงาน 750 คน ความพึงพอใจภาพรวม ร้อยละ 95.06 โดยมีการด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  

1)  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 400 คน ผลงานจ านวน 24 เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงาน ร้อยละ 89.60  

2)  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2558 (Thailand 
Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 350 คน ผลงาน จ านวน 
15 เรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงาน ร้อยละ 91.49  
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สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผลงาน 30 ผลงาน 39 ผลงาน 

กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ ์  24 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  15 ผลงาน 

2. จ านวนผู้เข้าชมงาน 450 คน 750 คน 
กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ ์  400 คน 
กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  350 คน 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.06 
กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ ์  89.60 
กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  91.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2558 
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5. สร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย 
มหาวิทยาลัยฯ สร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย โดยให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ดังนี ้

5.1  นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  

5.2  นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
-  นางสาวชมภูนุช เผื่อนพิภพ   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

5.3  นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
-  ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
-  นายอานนท์ สิงห์เสถียร    คณะวิศวกรรมศาสตร์  

5.4  หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น  
-  ระดับดีเด่น  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
-  ระดับดีมาก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปีวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม มงคลอาภา 1 
ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการวิจัย 
มหาวิทยาลัยฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย 

และความร่วมมือในการท าวิจัยและพัฒนา ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และ 
สถานประกอบการ จ านวน 17 แห่ง ดังนี ้

 เครือข่าย คณะ 
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว จังหวัดราชบุร ี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
2 จังหวัดสระบุร ี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี
4 จังหวัดสุพรรณบุร ี
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ ์
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 
7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
8 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
10 เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
12 จังหวัดสิงห์บุรี  
13 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
14 เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 
15 กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง 
16 กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเกษตรกรตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
17 กลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

ที่มา : KPI 2.7-01 รายชื่อชุมชนและ/หรือภาคอุตสาหกรรมและ/หรือสถานประกอบการที่มีความร่วมมือด้านวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
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การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ บริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการและเชิงรุก  โดยประชาสัมพันธ์จุดแข็งที่มีในอดีต  
จัดระบบการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรให้เป็นระเบียบแบบแผน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  สร้างพื้นที่
น่าอยู่และอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถศึกษาหาข้อมูล  ท ากิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยได้  และ
ยังส่งเสริมจุดเด่นด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย คือ เป็นพ้ืนที่วังและวัดเดิม อีกด้วย ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 

1.1 ทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม Park View โรงแรม 
เดอะรีเจนท์ชะอ าบีช รีสอร์ท เพชรบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต เป็นกรอบ
ด าเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
โดยเป็นDigital University 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน 
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1.3 สร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าคู่มืออัตลักษณ์องค์กร เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการออกแบบสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนและมีแนวทางการน าไปใช้งาน
ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน
และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักในการออกแบบ คือ 
รูปทรงของดอกบัวฉลองขวัญ ที่เป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยฯ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแนวคิดหลักเพื่อ
ออกแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แสดงถึงความสง่างาม เต็มเปี่ยมด้วยปัญญา และแฝงด้วยความนอบน้อม ถัก
ทอเกิดเป็นลายประสานจากการคลี่คลายของกลีบดอกบัวก าลังเบ่งบานแสดงถึงพลังและความร่วมมือของวิทยาเขตเดิม 
หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่ง 

 

 

 

 

โดยมีการสร้างอัตลักษณ์องค์กร ดังนี ้

- โครงการสร้างอัตลักษณ์องค์กร (ตราสัญลักษณ์  สี  และตัวอักษร) 
- อัตลักษณ์องค์กรกับอุปกรณ์ส านักงาน (นามบัตร กระดาษจดหมายและซองจดหมาย ป้ายต าแหน่ง 

และป้ายบอกทาง) 
- อัตลักษณ์องค์กรกับสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ และเทมแพลตพาวเวอร์พ้อยส์) 
- อัตลักษณ์องค์กรกับสินค้าที่ระลึก 
- Pantone Colors ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
ตัวอักษรแบบอัตลักษณ์ (Identity Font)      ตราสินค้า (Brand)         แบบพื้นหลัง                 สินค้าที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้ มีการจัดโครงการจิบน้ าชา เสวนาภาพลักษณ์  วันที่29 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 
มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมสัญจรการเสวนาภาพลักษณ์ทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยได้เรียนเชิญ  
ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์องค์กรจากบุคลากร 

 

 

 

 

 

1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยฯ น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว ต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกพื้นที่ ดังนี้ 
 - ระบบ ePayslip - ระบบการประชุมออนไลน ์
 - ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  - ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด 
 - ระบบบริหารงานวิจัย - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม - ระบบบันทึกภาระงาน 
 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร - ระบบลาออนไลน์  
 - ระบบบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน - ระบบบันทึกท างานล่วงเวลา OT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 
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1.5 พัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรจากอธิการบดีสู่ประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ 

การสื่อสารความเข้าใจภายในองค์กร นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ  
จึงได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์อธิการบดี  (http://rmutp-president2.rmutp.ac.th/) และจัดท าวิดี โอคลิป 
“อธิการบดีพบประชาคม” เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินการบริหารจัดการทุกๆ ด้าน ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบและสามารถติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนความส าเร็จทุกเรื่องของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2558-2563 เพื่อเป็น
แผนจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ให้เพียงพอ และสามารถรองรับการเรียนการสอนกิจกรรมของ
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง  เพื่อการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณให้ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการจัดท าผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนแม่บท ระยะ 
15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) โดยใช้ระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อก าหนดส าหรับการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคต ทั้งด้านกายภาพ แผนการบริหารจัดการพื้นที่ การออกแบบรายละเอียด การจัดการงบประมาณ
การก่อสร้าง และการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวได้อย่างสมดุล 

 การจัดท าโครงการระยะเร่งด่วน การจัดหาสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกศูนย์พื้นที่การศึกษา ได้แก่ ม้าหินอ่อน 
จ านวน 103 ชุด โต๊ะอ่านหนังสือ จ านวน 35 ชุด เก้าอี้ จ านวน 40 ตัว 
เครื่องท าน้ าดื่ม จ านวน 22 เครื่อง และการปรับปรุงลานเอนกประสงค์
ให้กับนักศึกษาได้ให้มีพื้นที่ท ากิจกรรม 



- 55 - 
 

 โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนศึกษาบริบทสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา และการหารือร่วมกับทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดเพ่ือศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษาและ 
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร  
ได้ร่วมกันออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  
ครั้ งที่  19” เพื่ อ เป็ นการประชาสัมพั นธ์ เผยแพร่หลั กสู ตรของ
มหาวิท ยาลั ย  ณ  ศู น ย์ ป ระชุ ม เอนกประสงค์ ก าญ จนาภิ เษ ก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558  

 
2. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 

2.1 การบริหารจัดการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งสิ้น 1,289,475,730 บาท ระหว่างปี 

มีการปรับโอนงบประมาณ คงเหลือเป็น 1,221,073,830 บาท เพื่อใช้ในการด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  และเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,069,582,097.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของ
งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอนเปลี่ยนแปลง  โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี ้

งบประมาณ ได้รับ 
เบิกจ่ายจริง 

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

แผ่นดิน * 913,070,600.00 853,043,886.34 93.43 
รายได้ 308,003,230.00 216,538,211.00 70.30 

รวม 1,221,073,830.00 1,069,582,097.34 87.59 
หมายเหตุ * จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร (ปรับโอนแล้ว) 
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2.2  รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2558 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

   
(หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์ 
 

 
สินทรัพย์หมนุเวียน 

 

  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        297,886,309.90  

  
ลูกหนี้ระยะสัน้          47,491,758.44  

  
เงินลงทุนระยะสั้น      1,006,674,704.73  

  
วัสดุคงคลัง            8,920,634.29  

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน          31,000,000.00  

  
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน     1,391,973,407.36  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
  

ลูกหนี้ระยะยาว              507,973.17  

  
เงินลงทุนระยะยาว        215,000,000.00  

  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์      1,458,602,888.77  

  
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน          19,983,241.20  

  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     1,694,094,103.14  

รวมสินทรัพย ์     3,086,067,510.50  

หนี้สนิ 
  

 
หนี้สนิหมุนเวยีน       

  
เจ้าหนี้ระยะสั้น          38,914,100.41  

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,032,405.87 

  
เงินรับฝากระยะสั้น          33,025,227.62  

  รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 104,750.00 

  
รวมหนี้สินหมนุเวียน         93,076,483.90  
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

   
(หน่วย : บาท) 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน 
 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว            3,486,296.46  

  
เงินรับฝากระยะยาว         270,276,374.86  

  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน               507,973.17  

  
รวมหนี้สินไมห่มุนเวียน        274,270,644.49  

รวมหนี้สิน        274,270,644.49  

สินทรัพย์สุทธิ  

  
ทุน         701,313,920.30  

  รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม       1,763,520,929.19 

  
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน          253,885,532.62  

รวมสินทรัพย์สุทธ ิ      2,718,720.382.11  

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธ ิ      3,086,067,510.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 58 - 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

     
    

 (หน่วย : บาท)  
รายได ้

  
  

รายได้จากงบประมาณ        1,283,993,787.09  

  
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ          306,122,676.00  

  
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค                649,585.39  

  
รายได้อื่น 

 
           71,009,137.85  

รวมรายได ้
 

      1,661,775,186.33  
ค่าใช้จ่าย 

  
  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร          461,649,375.71  

  
ค่าบ าเหน็จบ านาญ          197,139,248.30  

  
ค่าตอบแทน 

 
          92,402,130.66  

  
ค่าใช้สอย 

 
         263,734,498.12  

  
ค่าวัสดุ 

 
          57,817,460.87  

  
ค่าสาธารณปูโภค           45,599,627.88  

  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย          173,172,898.89  

  
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค           86,232,148.33  

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 
 

      1,407,747,388.76  
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทนุทางการเงิน         254,027,797.57  
  

 
ค่าใช้จ่ายอืน่               142,264.95    

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จา่ยสุทธ ิ         253,885,532.62  
 
 

3. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

3.1 หารายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ มีการจัดท าแผนการสร้างรายได้ในทศวรรษตามพันธกิจและยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เพื่อรองรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหาร
ทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 2,705,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบกับงบประมาณ 
เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 308,003,230 บาท) รายละเอียด 
การบริหารทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้มีดังนี ้
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รายการทรัพยส์ิน จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
ร้านถ่ายเอกสาร 
ซุ้มอาหาร/เครื่องด่ืม 
ตู้ ATM 
พื้นที่ดาดฟ้า 
ห้องประชุม/โรงยิม/ห้องบรรยาย 
โถงอาคาร/ลานเอนกประสงค์ 
ตู้เติมเงินออนไลน ์
ธนาคาร 

158,000 
63,500 

766,500 
579,600 
57,600 
62,400 
2,700 

1,016,000 

5.84 
2.35 

28.33 
21.42 
2.13 
2.30 
0.10 

37.54 

รวมเป็นเงิน 2,705,800 100.00 
 

3.2 ด าเนินโครงการประชุมชีแ้จงการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เกี่ยวกับความจ าเป็นในการออก
นอกระบบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร และมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

 

 

 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

4.1.1  พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหาร
ทรัพย์สิน” ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 -4 ธันวาคม 2557 มีบุคลากรของ มทร.พระนคร  
เข้าร่วมประมาณ 120 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “Undo” การก าหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการบริหารสัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภาระหน้าที่ในความ
รับผิดชอบและเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาด้านการให้บริการที่ดียิ่งๆขึ้นต่อไป 
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3.1.2  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล ด้วยการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยมีกิจกรรมฝึกอบรม 
และใช้ โปรแกรม Rosetta Stone ระหว่างวันที่  29 
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่  3 กรกฎาคม 2558  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ
อาจารย์และบุคลากร ปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารและหาความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศกึษาและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน  

 

4.2 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการสร้างขวัญก าลังใจให้มีความสุขกาย ความสบายใจ ซึ่งขวัญก าลังใจที่ดจีะเป็น
ตัวก าหนดและเป็นพลังผลักดันให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน มหาวิทยาลัยฯ ไดด้ าเนินงานดังนี ้

4.2.1 ปรับโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรให้เหมาะสม 

มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินรางวัล โดยมีผลบังคับใช้วันที่  
1 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าครองชีพชั่วคราว ปรับให้ลูกจ้างชั่วคราวที่มี คุณวุฒิต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ให้ ได้ 
รับเงินเพิ่ม เดือนละ 500 บาทต่อคน และต าแหน่งพนักงานขับรถ เดือนละ 1,000 บาทต่อเดือน 

เงินรางวัลประจ าปี  ปรับเพิ่มเงินรางวัลประจ าปีให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินผล
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี จากเดิมได้รับ 1,200 บาทต่อคน เป็น 1,500 บาทต่อคน และระดับดีเด่น จากเดิมได้รับ 
2,000 บาทต่อคน เป็น 2,500 บาทต่อคน ซึ่งมีจ านวนจากเดิมร้อยละ 15 เป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของลูกจ้าง
ชั่วคราวครองอัตรา ณ วันที่ 1 กันยายน 

4.2.2 ปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นการจ้างในครั้งแรกจนถึงเกษียณอายุ 

มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีก าหนดเวลาสิ้นสุดถึง 
สิ้นปีงบประมาณของปีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุการปฏิบัติงาน) ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 
5/2557 เรื่องการก าหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างท างานพนักงานมหาวิทยาลัย  

4.2.3 จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร 

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพแก่บุคลากร เช่น โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ  
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5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบาย แนวทาง และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้
ความส าคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา มีการน าข้อมูล ผลการประเมิน
มาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งมั่นสู่ 
ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 

5.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐานที่
ก าหนด ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน และด าเนินการการประเมินผล ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน จุดประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับนั้น เพื่อการควบคุมคุณภาพ  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวมของสถาบัน
อันน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

5.1.1  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557 มีจ านวน
หลักสูตรทั้งหมด 53 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน โดยมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 50 
หลักสูตร และหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ตรงตาม
เกณฑ์  สกอ. 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิ มพ์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ซ้ ากัน 

5.1.2  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวนทั้งหมด 9 คณะ 
โดยค่าเฉลี่ยทุกคณะ เท่ากับ 3.45 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ มีรายละเอียดดังนี ้

คณะ คะแนนประเมนิ (เต็ม 5 คะแนน) ระดับคณุภาพ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.68 พอใช ้
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.55 ดี 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.66 ดี 
4. คณะบริหารธุรกิจ 3.74 ดี 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.16 ดี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.10 พอใช ้
7. คณะศิลปศาสตร ์  3.06 พอใช ้
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3.47 พอใช ้
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.66 ดี 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวทิยาลัย 3.45 พอใช ้
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5.1.3   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ได้ผลการประเมินเฉลี่ ย 3.69 คะแนน  ซึ่ งอยู่ ในระดับดี  
มีรายละเอียดดังนี ้

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนนิงาน 
คะแนน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1-5   3.69 ระดับด ี
องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต     
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.55 คะแนน 2.37 คะแนน 2.37  
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 ร้อยละ 15.45 1.93  
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 27.50 2.29  

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 
3 ข้อ 3.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   2.92  
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

5 ข้อ 
(4 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 3 คะแนน 3.88 คะแนน 3.88  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

2.50 คะแนน 3.05 คะแนน 3.05  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2   3.98  
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ     

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3   5.00  
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

    

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 
(4 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4   5.00  
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนนิงาน 
คะแนน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 5 : การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

    

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ 5.00  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.51 คะแนน 3.45 คะแนน 3.45  
5.3 ระบบการก ากบัการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
คณะ 

4 ข้อ 
(4 คะแนน) 

3 ข้อ 3.00  

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5   3.85  
หมายเหตุ      ผลคะแนนเป็นผลคะแนนของกรรมการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 3  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) (พ.ศ.2554 – 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคะแนน
ระดับดี ด้วยคะแนน 4.34 มีผลคะแนนในแต่ละมาตรฐานดังนี ้

ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมนิ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 4.15 ดี 
1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.35 ดี 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2.99 พอใช ้
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.85 ดี 
6. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.49 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์ 4.74 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ 5.00 ดีมาก 

รวม 4.34 ดี 
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การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส 
และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน  ทั้งในเมืองและชนบท  เพื่อน้อมน า 
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมและถ่ายทอดองค์ความรู้  ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ  เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจ านวน 52 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,021,760 บาท จ าแนก
เป็นงบประมาณรายจ่าย 42 โครงการ จ านวน 5,000,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 10 โครงการ จ านวน 1,021,760 
บาท  

หน่วยงาน 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

รายจ่าย เงินรายได ้ รวม 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 4 257,540 - 257,540 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 745,000 - 745,000 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 87,000 94,000 181,000 
คณะบริหารธุรกิจ 10 414,500 301,760 716,260 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 310,000 - 310,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 1,330,760 326,000 1,656,760 
คณะศิลปศาสตร ์ 5 295,200 - 295,200 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 5 600,000 - 600,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 530,000 - 530,000 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 430,000 300,000 730,000 

รวมทั้งสิ้น 52 5,000,000 1,021,760 6,021,760 
 

2. ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน 

2.1 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ชุมชนน้ าพริกผู้สูงอายุบ้าน ห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทราย
ใต ้ชุมชนบ้านปากคลองชะอ า ชุมชนบ้านใหญ่ชะอ า กลุ่มแม่บ้านหัวบ้านชะอ า กลุ่มบาติกหนองแจง กลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนบ้านสระ กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนสะพานหิน และกลุ่ม
อาชีพลูกพระแม่โพสพ รวมทั้งถือโอกาสประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพในรอบ 6 ปี (ครั้งที่ 3) 
เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท าแผนการให้บริการ
รวิชาการของ มทร.พระนคร โดยมีสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 64 คน ณ เทศบาล
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เมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ีระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558 
2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง และสร้าง 

ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมทร. 
พระนครและจังหวัดอ่างทอง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น้ าพริก ได้แก่ กล้วยแซ่บ น้ าพริกเห็ดฟูเจ 
และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ชุมชน
กลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน 60 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่องจัดท าแพทเทิร์น การตัดเย็บชุดเด
รส เสื้อคลุม ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม2558 ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง ต าบลนาโพธิ์
กลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ีภายใตโ้ครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
กายสู่สากล” เพื่อให้ชมุชนสามารถจัดท าผลิตภัณฑ์ขึ้นเองได้ และสามารถจ าหน่ายได้จริงในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
2.4 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดขึ้นวันที่ 16 - 17 มกราคม 2558  
ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกาชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมที่ 2 
สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดขึ้นวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้าน
ห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุร ีและชุมชนบา้นห้วยสาลิกา อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย 
และก่อเกิดความร่วมมือในการท าวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการ จ านวน 20 แห่ง ดังนี้ 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อีเทค)    - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
- วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) - จังหวัดสระบรุี 
- วิทยาลัยอาชวีศึกษานครราชสีมา  - โรงเรียนวงัน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ - เทศบาลเมืองชะอ า 
- ชุมชนเครือข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - จังหวัดสิงห์บรุี 
- ชุมชนต าบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- ชุมชนนาก่วมใต้ จังหวัดล าปาง  - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
- คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
- คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 
- คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์ 

 นอกจากนี้ไดส้ร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 36 หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนน
นคร จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านพันนา จังหวัดสกลนคร กลุ่มแปรรูปมัดย้อมบ้านสงเปลือย 
จังหวัดสกลนคร กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายยกดอก 
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มแม่บ้าน
เยาวชนบ้านห้วยสาลิกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักในความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มาโดยตลอดด้วยเชื่อมั่นว่า วัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ  ช่วยเสริมคุณค่าให้
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป โดยจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์
และมรดกที่ล้ าค่าของชาตใิห้คงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป 

1. อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ และงานวิจัย เป็นการอนุ รักษ์  ประยุกต์  และถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรม  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในปีนี้
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินโครงการ ดังนี ้

1.1 จัดการประกวดผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยการประกวดวีดิทัศน์สารคดีสั้นเฉลิม 
พระเกียรติฯ การแสดงประกอบเพลงนารีรัตนา  การประกวดศิลปะประดิษฐ์งานดอกไม้สดแบบไทย ทั้งกระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ และมาลัยข้อพระกร โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยม นักศึกษา และประชาชาชนทั่วไปร่วม
ประกวดถึง 28 ทีม ในงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.2 จัดประกวดการ์ดวันแม่ พร้อมค าบรรยายบอกรักแม่ ในโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 
พรรษา มหาราชิน ี 
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1.3 จัดประกวดเรียงความ หัวข้อเรื่อง ท าไมคนไทย จึงรักพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ 5 ธันวามหามงคล 
เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา  

 

 

 

 

 

1.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 10 – 15 
กันยายน 2558 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงไคโร ให้ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยน าไปแสดง ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทย
สี่ภาค การแสดงศิลปะการป้องกันตัว มวยโบราณ การแกะสลักผักผลไม้ และการร้อยมาลัย ซึ่งน าเสนอโดย
นักศึกษาจาก 9 คณะและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ม.ราชมงคลพระนคร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครยังได้ลงนามความร่วมมือกับ  October 6 Uneversity ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ โด่งดัง 
ด้านการแสดงและการจัดกิจกรรมที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่จ านวนมาก 
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1.5 สาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารงานศิลปะประดิษฐ์แบบไทย โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ได้รับเชิญจากบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้แก่ การสาธิตขนมลูกชุบ การท าขนมเบื้อง การสานปลา
ตะเพียน และการพับดอกบัว ในงานประชุมสัมมนาและกาล่าดินเนอร์ 2015 China International Economy 
And Trade Regionalization Development Summit เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องจัดเลี้ยงเมย์แฟร์ 
โรงแรมเบอร์เคอเลย์ ประตูน้ า 
 
 
 
  
 

 

 

1.6 โครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น  าโขง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมพื นที่
ชุมชนวัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยแห่งชาติลาว 
และประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดพระธาตุบังพวน นอกจากนี้สามารถสร้างรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทางด้าน
กายภาพ สังคมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดพระธาตุบังพวน และจัดท าสารคดีประวัติความเป็นมาและ
ความส าคัญของวัดพระธาตุบังพวน ตลอดจนท าสื่อวิดีทัศน์ขั้นตอนการปฎิบัติงานสังคมและ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ชุมชนวัดพระธาตุบังพวน เมื่อวันที่ 25 - 29 เมษายน 2558 ณ วัดพระธาตุบังพวน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
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2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2.1 ปลูกจิตส านึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ  
ป่าชายเลน อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 24 มกราคม 
2558 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษาทุกคณะ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาจาก 9 คณะเกิดการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และการรู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช   
มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร. พระนคร เข้าร่วมโครงการ 115 คน กิจกรรมมีนิทรรศการ และวีดิทัศน์
ประวัติของป้อมพระจุลจอมเกล้า และสารคดีวิกฤตการณ์ รศ.112 ชมป้อมปืนเสือหมอบ และพิพิธภัณฑ์เรือ
หลวงแม่กลอง และลงมือปลูกต้นโกงกาง จ านวนรวมกว่า 200 ต้น ณ ป่าชายเลนปากแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าชายเลน ช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่และเป็นที่อยู่อาศัยและ
ที่อนุบาลสัตว์น้ า 

 

 

 

 

 

2.2 สร้างจิตส านึกในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เมื่อวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
โครงการ 57 คน มีการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินกิจกรรมศึกษา
นิเวศวิทยาของแหล่งน้ า ศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาเขี ยว-เขาชมพู่ 
เรียนรู้ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและพัฒนาสู่เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาแมลงและสัตว์ขาปล้องกับความส าคัญ  
ในระบบนิเวศ ศึกษาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานกับความส าคัญในระบบนิเวศ และความ
หลากหลายของปักษาพรรณและการจ าแนกชนิดเพื่อการศึกษา ทั้ งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่
นอกเหนือไปจากการเรียนรู้จากทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ท าให้เกิดความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน และการรักษาทรัพยากรมากขึ้น 
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2.3 โครงการ ม.ราชมงคลพระนคร สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 3 
กิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แปลง 905 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 56 คน 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 
2 เมษายน 2558 และเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  
รูคุ้ณค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช และรักในทรัพยากรของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและพิธีกรรม 
3.1  โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลทั ง 9 แห่ง เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี 2 เมษายน 2558 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 9 เมษายน 2558 
นับเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติไทย  
อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและการน้อมน าหลักธรรมค าสั่งสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง
ประพฤติ ปฏิบัติในสังคมอีกด้วย 
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3.2 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ในโครงการรักษาศีล 5  
ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จัดร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน เพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล 5 มาประพฤติ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

3.3 ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี โดยมีกิจกรรมนิมนต์

พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 83 
พรรษา จากนั้นมีพิธีถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร  
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3.4  จัดพิธี “ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2557” ณ หอประชุมอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2558  ภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นและนักศึกษา
โครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5  ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
เพื่อเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

4.  กิจกรรมสืบทอดประเพณี 

4.1 วันสงกรานต์ไทย จัดกิจกรรม “มหาสงกรานต์พระนคร อวยพรปีใหม่ไทย ใส่ดอกออกมาสาด” เพื่อเป็น 
การอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  
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4.2 งานเกษียณอายุราชการ มทร.พระนคร “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” ณ ห้องประชุมมงคล
อาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยมีผู้เกษียณอายจุ านวน 25 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ณ ห้องประชุมมงคล
อาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2558 ภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พระรูป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์  จากนั้น
อธิการบดี ได้มอบโล่ และเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลดีเด่น นักวิจัยดีเด่น/หน่วยงานวิจัยดีเด่น  ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ E-Learning ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น และรางวัล
ประกวดเรียงความและประกวดบทกลอนประกอบภาพในหัวข้อ “ท าไมคนไทย จึงรักพระเจ้าอยู่หัว” 
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ข้อมูลสถิติ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร และ 
ด้านงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้  (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 

 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
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นักศึกษา 
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บุคลากร 
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งบประมาณ 
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