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สารนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานประจําป 256  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานและความกาวหนาของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปที่ผานมา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จนไดรับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับแนวหนาของประเทศ และมีความมุงมั่น
ในการจัดการศึกษาและดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยางมีคุณภาพ  เพ่ือมีสวนรวมในการสงเสริม  
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในทุกดาน 

ขอขอบคุณอธิการบดี  ผูบริหาร และบุคลากรทุกทาน รวมถึงศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน 
ที่รวมแรงรวมใจพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  และสงสัมฤทธิ์
ผลแกการพัฒนาการศึกษา ขอใหทุกทานจงมุงมั่นพัฒนา ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของแตละทานให
สําเร็จลุลวงเปนอยางดี เพ่ือประโยชนแกทางราชการ และประเทศชาติอยางเต็มความสามารถตอไป 

ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีตอ
ผูบริหาร และบุคลากรทุกทาน รวมถึงศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน ที่สามารถสรางสรรคผลงานที่ดีเยี่ยมเสมอมา 
และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําปฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารงาน
ตอไป และเปนสื่อใหผูใชประโยชนไดเขาใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมากขึ้น 
และจะนําไปสูการพัฒนาใหกาวหนาอยางสรางสรรคตามนโยบายตอไป  

 (ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นับจากอดีตสูปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามภารกิจ 
อยางตอเนื่อง และมีเปาหมายสูงสุดที่จะมุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ โดยมีการ
เตรียมความพรอมกาวสูทศวรรษที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปยังเปาหมาย 
ที่กําหนด ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ 
แนวหนาของประเทศ 

รายงานประจําป 256  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงใหเห็นถึงความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรอบปที่ผานมา ทั้งในดาน 
การเรียนการสอนที่มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาผานการปฏิบัติงาน หรือระบบสหกิจศึกษา
เพ่ิมขึ้น ทําใหบัณฑิตไดเรียนรู คิดอยางสรางสรรค และลงมือทําไดอยางมืออาชีพ ดานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
ไดมีการสรางเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานตางๆ และมีผลงานสร างสรรคที่ไดรับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ  มีการบริการวิชาการใหแกภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการดําเนินงาน 
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึก และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ตอไป ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอการนํามาใชพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครใหมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเปาหมายยิ่งขึ้น ตลอดจนสาธารณชนที่สามารถนําขอมูลนี้ไปใช
ประโยชนได 

ผลงานความสําเร็จที่เกิดขึ้นในปนี้ของมหาวิทยาลัย มาจากการทุมเทแรงกายแรงใจของทุกสวนงาน 
ทั้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรทุกทาน รวมถึงศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน 
ตลอดจนหนวยงานภายนอกทุกแหง ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณและ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอไป 

รองศาสตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฯ มีสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด 
9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน จํานวน 60 หลักสูตร 

จําแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 หลักสูตร ปริญญาตรี 46 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด รวมท้ังสิ้น 13,243 คน และผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560จํานวน 
3,241 คน (ข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561) 

ผลการดําเนินงาน เช่น  
- พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา 
- พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน 
- มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีความเข้มแข็ง 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีสู่่สังคมไทย เป็นต้น 

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

ในการดําเนินโครงการวิจัย จํานวน 203 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 41,168,100 บาท 
โดยแบ่งเป็น งบประมาณรายจ่าย จํานวน 37,607,400 บาท และงบประมาณเงินรายได้้ จํานวน 3,560,700 บาท 
นอกจากน้ียังมีงบประมาณที่ได้้รับจากภายนอก จํานวน  46,912,484 บาท ซึ่งได้ดําเนินการ เช่น 

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
- จัดต้ังกองทุนเพ่ือการวิจัย ในการสนับสนุนการทําวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์/สร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย   
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น 
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 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งยกระดับ เพ่ิมพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือน้อมนํา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
รัชกาลที่ 9 มาแปลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและ
ชนบท ซึ่งเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกับชุมชนและภาคต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการผลผลิตผลงานการให้บริการ
วิชาการ จํานวน 35 โครงการ งบประมาณที่ได้้รับจัดสรรรวมท้ังสิ้น 5,354,210 บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณ 
รายจ่าย จํานวน 5,000,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 354,210 บาท และได้ลงนามความร่วมมือ
บูรณาการการทํางานร่วมกับองค์กรภายนอก จํานวน 5 เครือข่าย นอกจากน้ียังให้คําปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้
(ให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จํานวน 21 ครั้ง มีผู้รับบริการจํานวน 
149 คน ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97.40   

 พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา/พิธีกรรม และ 
สืบทอดประเพณี รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม และปลูกฝังจิตสํานึกให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และชุมชน  
ให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล้ําค่าของ
ชาติของคงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป  

 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนสําคัญในการดําเนินงาน 
ให้มหาวิทยาลัย ก้าวไปสู่่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันนําด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพต่อไป โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีในประเด็นยุทธศาสตร์์ที่ 5 ผลการดําเนินงาน เช่น 

- บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาระบบทุนมนุษย์เพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างมืออาชีพ 
- ก้าวสู่การเป็น Digital University 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร 

จัดการและสนับสนุนทุกด้านของ มทร.พระนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 
- การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

   
  ข้อมูลสถิติ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร 
และด้านงบประมาณที่ได้รับ จากรายงานสถิติการศึกษา มทร.พระนคร ประจําปีการศึกษา 2561 ดังน้ี 

- หลักสูตรที่เปดิสอน ปีการศกึษา 2561 รวมทั้งสิ้น 60 หลักสูตร  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  5  หลักสูตร 
  ปริญญาตร ี   46 หลักสูตร 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1  หลักสูตร 
  ปริญญาโท   6 หลักสูตร 
  ปริญญาเอก   2  หลักสูตร  



- ค - 
 

- นักศึกษา  
(1) จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 รวมท้ังสิน้ 13,243 คน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   664   คน   5.01% 
ปริญญาตร ี 11,963  คน 90.33% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     322  คน 2.43% 
ปริญญาโท     266  คน   2.01% 
ปริญญาเอก      28   คน   0.21% 

 (2) ผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 3,241 คน   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   125 คน 3.86% 
ปริญญาตร ี   2,824 คน 87.13% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     174 คน   5.37% 
ปริญญาโท     113 คน   3.49% 
ปริญญาเอก 5 คน   0.15% 

-    บุคลากร   
(1) บุคลากรทัง้หมด จํานวน 1,226 คน 

จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
ข้าราชการสายวิชาการ 285 คน 23.25% 
ข้าราชการสายสนับสนุน  64  คน   5.22% 
พนักงานมหาวิทยาลัย 539 คน  43.96% 
พนักงานราชการ  35 คน 2.85% 
ลูกจ้างประจํา  52 คน 4.24% 
ลูกจ้างช่ัวคราว 251 คน 20.47% 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 102 คน   8.32% 
ปริญญาตร ี 472 คน 38.50% 
ปริญญาโท 523 คน 42.66% 
ตํ่ากว่าปริญญาเอก 1 คน 0.08% 
ปริญญาเอก 128 คน 10.44% 

(2) บุคลากรสายสอน  จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 536 คน  
(ไม่นับรวมครูจา้งสอน) 

อาจารย์ 394 คน 73.51% 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 136 คน 25.37% 
รองศาสตราจารย์    6 คน   1.12% 

-    งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1,231,860,460  บาท 
งบประมาณรายจ่าย 917,531,700   บาท 74.48% 
งบประมาณเงินรายได้ 341,328,760   บาท 25.52% 

 
------------------------------------------------------------ 





ขอมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา 2561
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มหาวิทยาลัยผูสรางแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ

ปฎิบัติเปนเลิศดานเทคโนโลยีและเปนที่พึ่งของสังคม

(A University That Creates Inspiration Develops Systematic Thinking,

Produces Excellent Technology and Serves the Country)

พันธกิจ 

วิสัยทัศน

MISSION

VISION

ขอมูลทั่วไป
ปการศึกษา 2561

อาคารคณะบริหารธุรกิจ
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มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ ดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล

RMUTP Strives to Be One of the Powerful Technological University, 

Which Produces Internationally Recognized Hands-on Graduates.

คิดอยางสรางสรรค ทำอยางมืออาชีพ

Think Creatively, Do Professionally

คานิยมหลัก

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผนดิน

An Innovative and Technological University for the Land

เอกลักษณ

อัตลักษณ  

เปาหมายสูงสุด

Uniqueness

Identity
บัณฑิตนักปฏิบัติ  ใฝรู  สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม

Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity

คำอธิบายเอกลักษณ

มหาวิทยาลัยที่เนนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สมดุลกับธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต
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ปฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปญญาเปนแสงสวางในโลก

Intelligence is the Light in the World

Which Produces Internationally Recognized Hands-on Graduates.

R  M  U  T  P

ปณิธาน

สุภาษิตสากล

R  : Responsibility  ความรับผิดชอบ

M  : Mastery  ความเชี่ยวชาญ

U  :  Unity   รวมพลังเปนหนึ่งเดียว

T  : Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแผนดิน

P  : Personal Integrity  มีคุณธรรม 

คำอธิบายปณิธาน

Responsibility หมายถึง สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจ

Mastery   หมายถึง  มีคุณภาพในระดับเปนที่พึ่งของสังคม

Unity   หมายถึง  การทำงานเปนทีม 

Technology  หมายถึง  คิดเปนระบบทางวิทยาศาสตร สรางนวัตกรรมเพื่อใหประโยชนแกสังคม

Personal Integrity หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ มีธรรมาภิบาล 
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ศูนยเทเวศร  มีที่ดิน  9 ไร  68 ตารางวา

ที่ตั้ง เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำนักงานอธิการบดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศูนยโชติเวช  มีที่ดิน  3 ไร   3 งาน 94 ตารางวา

ที่ตั้ง เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

ไดแก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ศูนยพณิชยการพระนคร มีที่ดิน 19 ไร  1 งาน 77 ตารางวา

ที่ตั้ง เลขที่ 88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 

ไดแก คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร

ที่ตั้ง เลขที่ 517 ถ.นครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300

ไดแก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ศูนยพระนครเหนือ มีที่ดิน 20 ไร 99 ตารางวา  

ที่ตั้ง เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฏร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กทม. 10800

ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประวัติความเปนมา
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“บัวฉลองขวัญ” (King of Siam)         “ตนอินทนิล” (Queen’s flower)

สัญลักษณประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย

ดอกไมประจำมหาวิทยาลัย ตนไมประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย

C 70
M 100
Y  0
K  0
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โครงสรางสวนแบงราชการ

11

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

- กองกลาง

- กองคลัง

- กองนโยบายและแผน

- กองบริหารงานบุคคล

- กองพัฒนานักศึกษา

- กองวิเทศสัมพันธ

- กองศิลปวัฒนธรรม

- กองสื่อสารองคกร

- สำนักประกันคุณภาพ

- สถานีวิทยุสาธารณะฯ

สำนักงานอธิการบดี คณะ

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

- คณะบริหารธุรกิจ

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- คณะวิศวกรรมศาสตร

- คณะศิลปศาสตร

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  และออกแบบแฟชั่น

- คณะสถาปตยกรรม

  และการออกแบบ

สถาบัน สำนัก

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สถาบันภาษา

- สถาบันสหวิทยาการ

  ดิจิทัลและหุนยนต - สำนักงานผูอำนวยการ

- กลุมวิทยบริการ

- กลุมพัฒนานวัตกรรม

  และเทคโนโลยีศึกษา

- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กลุมเครือขายคอมพิวเตอร

  และการสื่อสาร

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำนักงานผูอำนวยการ

- กลุมวิชาการ

- กลุมทะเบียนและ

   ประเมินผล

- กลุมบัณฑิตศึกษา

สำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
- ศูนยขอมูลสารสนเทศ

- ศูนยประสานราชการ

  ใสสะอาด

- ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว

  และโรงแรม

- ศูนยจัดการความรู (KM)

- ศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)

ศูนย

สำนักตรวจสอบภายใน

ขอมูลจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ชวลิต  นิ่มละออ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.จำรัศ  ปติกุลสถิตย 
ผูทรงคุณวุฒิ

นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
ผูทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล เที่ยงธรรม
ผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ผูทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิ

  นางสาวพวงเพชร สารคุณ
ผูทรงคุณวุฒิ

นายวิชา  จุยชุม
ผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ตอ)

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

นางศรีวิชชา รักจำรูญ
ผูทรงคุณวุฒิ

ศ.สุดาศิริ  วศวงศ
ผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุรพงษ  โสธนะเสถียร
ผูทรงคุณวุฒิ

นายธีระชัย  เชมนะสิริ
ผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำและขาราชการ

ผศ. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 
รองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

ผศ.เฟองฟา เมฆเกรียงไกร 
รองอธิการบดี

ฝายวิชาการและวิจัย

ผศ.สหรัตน วงษศรีษะ 
รองอธิการบดี

ฝายวางแผนและกายภาพ

ผศ.วาที่ ร.ต. วัชระ  โพธิสรณ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร

ผศ.ดร.วิโรจน ฤทธิ์ทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

(ดํารงตาํแหนงถึงวันที่  6 ก.ย. 2561 )

นายมนตรี  รัตนวิจิตร 
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

นายตฤณ  ดิษฐลำภู ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ์

นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี ผศ.ดร.ปราโมทย วีรานุกูล
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ฝายเลขานุการสภา

ผศ.ศรีจันทร โตเลิศมงคล
รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 
ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
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ทำเนียบผูบริหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

President

Vice-President
รองอธ�การบดี

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รองอธิการบดี

ฝายสื่อสารและภาพลักษณองคกร

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ
รองอธิการบดี

ฝายบริการวิชาการ

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดี

ฝายการคลังและทรัพยสิน

ผศ.สหรัตน วงษศรีษะ
รองอธิการบดี

ฝายวางแผนและกายภาพ

ผศ.เฟองฟา เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดี

ฝายวิชาการและวิจัย

ผศ.ศรีจันทร โตเลิศมงคล
รองอธิการบดี

ฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
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ทำเนียบผูบริหาร

ผู�ช�วยอธ�การบดี

ดร.พัทรียา เห็นกลาง

นายกฤษณ เจ็ดวรรณะ

นางประดิษฐา นาครักษา 

ดร.ปริญญ บุญกนิษฐ

ผศ.ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย

นายวัชรพงษ สูงปานเขา
(ดำรงตำแหนงถึงวันที่ 26 เม.ย.2561)

ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุง
(ดำรงตำแหนงถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561)

ดร. สุวรรณา กลอมจิตร
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ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิิทยาลัยฯ ระยะ 15 ป (พ.ศ.2560-2574)
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ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยผูสรางแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเปนระบบปฏิบัติเปนเลิศดานเทคโนโลยีและเปนท่ีพึ่งของสังคม 
A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent technology and serves the country

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 2  
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3  
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 4  
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคเทาเทียม

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัย สิ่งประดิษฐ  

เพ่ือเปนที่พ่ึงของสังคมดานบริการวิชาการ อนุรักษ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

1.1 คณาจารยพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจ
ใหนักศึกษา 

1.2 ระบบทรัพยากรสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 

1.4 บัณฑิตคิดเปนระบบปฏิบัติเปน
เลิศมอีัตลักษณของมหาวทิยาลัย และ
เปนที่พึ่งของสังคม 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

ยุทธศาสตรที่ 2  
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานวิจัยและพัฒนา 

2.1 นักวจิัยพัฒนาศกัยภาพอยาง
ตอเนื่อง 

2.2 ระบบสนับสนนุการวิจัยมกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.3  มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย 

ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา

อาชีพอยางมีคุณภาพ 

3.4 พัฒนารายไดจากการบริการ
วิชาการ 

3.1 มีระบบเครอืขายความรวมมอื
และบูรณาการการทํางานรวมกับ
องคกรภายนอก 

3.2 ระบบบริหารจัดการดานบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอือ้ตอ
การแขงขนั 

3.3 การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

3.5 ไดรับการยอมรับจากประชาชน
ใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอาชีพ 

4.1 มีกลไกที่ปรับวิธกีารอนุรกัษ
และทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ 

4.2 มหาวิทยาลัยสรางจติสํานกึ 
รักษาสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาประสิทธภิาพของการบริหารจัดการ

องคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปน Digital 
University 

5.3 การบริหารจัดการ 
มีความคลองตัวเอื้อตอการแขงขนัอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักการ 
มีสวนรวมและธรรมาภิบาล 

5.4 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน Digital 
Economy ตามการปรับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกลุมใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายไดและทรัพยสิน 
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

5.1 มีการพัฒนาระบบทนุมนุษย เพื่อให
บุคลากรทํางานอยางมืออาชีพพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรการสรางความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

รายการคาดําเนินการภาครัฐ 

ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิิทยาลัยฯ ระยะ 15 ป (พ.ศ.2560-2574)
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ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

1.1 คณาจารยพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจ
ใหนักศึกษา 

1.2 ระบบทรัพยากรสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 

1.4 บัณฑิตคิดเปนระบบปฏิบัติเปน
เลิศมอีัตลักษณของมหาวทิยาลัย และ
เปนที่พึ่งของสังคม 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

กลยุทธ 

1) กําหนดลักษณะอาจารยที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย 

3) สงเสริมการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิ
และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2) พัฒนาคณาจารยใหมีศักยภาพดานการ
เรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารยที่มี
ผลงานดานการจัดการเรียนการสอนดีเดน
ใหเปนอาจารยตนแบบ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางเปนระบบ 

4) สนับสนุนการสรางปฏิสัมพันธอันดี
ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา 

5) พัฒนาระบบศูนยการเรียนรู 
(Learning Center) ครบทุกพื้นที่  
(สี่ศูนยของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อตอการ
เรียนรูดวยตนเองและการทํางานเปนทีม 

6) พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา 

7) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ดวยเทคโนโลยีดานการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

8) พัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรให
ทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศและอาเซียน 
และไดรับการรับรองจากสมาคม
วิชาชีพ 

9) พัฒนาหลักสูตรทีม่ีความพรอม
เปนหลกัสูตรนานาชาตมิาตรฐานสากล 

10) กําหนดมาตรฐานความ
เชี่ยวชาญของนักศกึษาดาน
เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ 

12) พัฒนากระบวนการรับ
นักศึกษา ต้ังแตการประชาสัมพันธ
เชิงรุกกฎเกณฑการรับสมัคร และ
การคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

11) สงเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งระบบการสอน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการทํา
วิจัยเพื่อนําไปพัฒนาการเรียน
การสอน 

13) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี 
(ดิจิทัล) ของนกัศึกษา 

15) สงเสริมนักศึกษาดาน 
คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบ
ตอสังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษาทั้งดานสุขภาพ
กายและจิตที่เขมแข็ง 

14) พัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศของนักศึกษา
อยางเปนระบบ 

มาตรการดําเนินงาน 

1) จัดทําลักษณะอาจารยที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยอยางตอเนือ่ง  
2) การพัฒนาอาจารยใหมีลักษณะเปนอาจารยที่พึงประสงค 

1) กิจกรรมการวิเคราะหสภาพความพรอมในการทํางานของอาจารย 
2) กิจกรรมพัฒนาความพรอมในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
3) พัฒนาระบบประเมินอาจารยตนแบบ 
4) โครงการอาจารยตนแบบดานการจดัการเรียนการสอน 

1) การใหทนุการศึกษาตอแกอาจารย 
2) สงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการอยางเปนระบบ 
3) สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางเปนระบบ 
4) สนับสนุนใหคณาจารยฝกอบรมองคความรูใหมกับหนวยงานที่มีศกัยภาพเพื่อเพิ่มพนูความรูในวิชาชีพของตน 

1) สงเสริมระบบใหคําปรึกษาโดยจัดเวลา และสถานทีท่ี่เหมาะสม 

1) พัฒนาและสรางศูนยการเรียนรูที่ประกอบดวยหองสมุด และ E-Library สวนเรียนรูดวยตนเอง หองประชุมยอย และสวนสนัทนา
การ เปนตน 

1) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู (Learning Space) ที่เอือ้ตอการเรียนรูดวยตนเอง 
2) พัฒนาภูมิทัศนที่สวยงามเอื้อตอการดํารงชีวิตที่ดแีละกระตุนใหอยากเรียนรู 

1) พัฒนาระบบ E – Learning 2) พัฒนาระบบ Online Classroom 3) พัฒนาระบบ Education Technology 4) พัฒนาระบบ
ผูชวยสอน (Teaching Assistant : TA) โดยพัฒนาระบบรับสมัครและคัดเลอืกผูชวยสอน รวมทั้งกําหนดภาระงานและคาตอบแทน
ผูชวยสอน 

1) เพิ่มและปรับปรุงหลกัสูตรทีม่ี Work – Integrated Learning และ STEM เพื่อใหนกัศึกษาเรียนรูจากการทํางานจริง และขยาย
ไประดับนานาชาต ิ
2) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning (เชน Problem based learning project based 
learning และอืน่ๆ) เพือ่ฝกนกัศึกษาใหคิดเปนระบบและปฏิบัติเปนเลิศ มีทกัษะการทาํงานเปนทีม และ Interpersonal Skills 
3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพรอมในการบูรณาการระหวางกระบวนวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ 
4) เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาที่เนนการปฏิบัติเพิ่มขึน้ 

1) เพิ่มหลักสูตรนานาชาติเพือ่รองรับนักศกึษาตางชาต ิ

1) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและประเมนิผลความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยี 4.0 
เทคโนโลยีดิจทิัล เปนตน 
2) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและประเมนิผลความรูความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ 

1) ศึกษาและวเิคราะหปญหาการจัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎแีละปฏิบัติรายหลักสูตร 
2) สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3) สงเสริมการวจิัยเพื่อพฒันาการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาและบูรณาการกับรายวชิาที่สัมพนัธกันอยางเปนระบบ เพื่อใหมี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นและเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพ 

1) ประชาสัมพันธเชิงรุกและสรางเครือขายกับโรงเรียนและวทิยาลัยตางๆ ทั้งหนวยงานรฐัและเอกชน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑการคัดเลือกนักศกึษา 

1) มี Online course ใหนกัศกึษาเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีดวยตนเอง 
2) มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารดานเทคโนโลยีใหแกนกัศึกษา 
3) คณาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

1) จัดกิจกรรมระหวางนักศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 
2) พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษาหลงัจากเขารวมกิจกรรม เชน การประเมินผลการมีสวนรวมของนักศึกษา บทบาท
ในกิจกรรมและความคิดที่สะทอนตัวตนของนักศึกษา 
3) สรางสถานที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา นันทนาการ 
4) จัดสถานที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมเสริมตางๆ  
5) มีระบบใหคําปรึกษา (Consults) แกนักศึกษาทั้งสุขภาพกายและจิตโดยเนนดานสุขภาพจิตเปนหลัก 
6) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ การพฒันาทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
และฝกสมาธิที่นําไปใชประโยชนไดจริง 

1) จัดทําปายตางๆ และ Websites ในมหาวิทยาลัยเปนสองภาษา (ไทยและภาษาอังกฤษ)  
2) มี English Corner ตามพื้นที่ตางๆ ของมหาวิทยาลยั 
3) มี Online Course ดานภาษาตางประเทศใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 
4) จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาการใชภาษาตางประเทศ เชน Writing Center  

17



ยุทธศาสตรที่ 2  
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานวิจัยและพัฒนา 

2.1 นักวจิัยพัฒนาศกัยภาพอยาง
ตอเนื่อง 

2.2 ระบบสนับสนนุการวิจัยมกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.3  มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย 

กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน 

1) สนับสนุนการตีพมิพเผยแพรงานวิจัย
สูระดับชาตแิละสากล 

3) สงเสริมการบูรณาการการทาํงาน
วิจัยรวมกันระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรอืการบูรณาการ
รวมกันกับหนวยงานภายนอก

2) พัฒนาศักยภาพในการเขียนขอเสนอ
โครงการวจิัย และการบริหารจัดการ
โครงการของนกัวจิัยที่มีประสิทธิภาพ 

4) แสวงหาแหลงทนุวจิัยภายนอกดวย
การสรางเครือขายกับองคกรภายนอก
ระดับชาติและสากล 

5) การบริหารจัดการหนวยงานสนับสนุน
การวจิัยและพัฒนาใหทํางานเชิงรกุ 

6) พัฒนาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี 
และครุภณัฑที่สนับสนุนงานวิจัย และ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียอยางมีประสทิธิภาพ 

10) พัฒนาหนวยการจัดการองค
ความรูเพื่อการจัดการศึกษา 
11) พัฒนาหนวยการจัดการองค
ความรูเชิงพาณิชย 

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
2) การใหรางวัลกับนกัวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรผลงาน
3) ตอยอดผลงานไปสูการใชประโยชน 

8) พัฒนาหลักเกณฑทีเ่อือ้ตอการรับ
บริจาค และการทํางานวจิัยรวมกับ
เอกชน 

9) สงเสริมยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ดานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภาครัฐดาน Agenda และArea และ
ตอบสนองความตองการดานพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ 

7) พัฒนาองคความรูเชิงวิชาการ ดวย
การวจิัยและพัฒนา อยางเปนระบบ 

1) มีการนําองคความรูจากการวิจัยเพือ่ใชในการจัดการศกึษา
2) ตั้งหนวยงานจัดการผลประโยชนเชิงพาณิชย 
3) สนับสนุนการเผยแพรผลงานโดยนํางานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชยหรือเพื่อพฒันาสังคม

1) วิเคราะหแนวทางการวจิัยที่เอกชนและภาครัฐตองการ เพื่อการนํางานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชยและพฒันาประเทศ
2) บูรณางานวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสังคม เพื่อตอบสนองความตองการไดทันทวงที
3) พัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง (Center of Excellence)

1) กําหนดกฎระเบียบที่เอือ้ตอการรับบริจาคและการใชเงนิบริจาคเพื่องานวจิัย และการทํางานวิจัยรวมกับเอกชน
2) พัฒนาหนวยงานดานการรับบริจาคเพือ่งานวิจัย 

1) สงเสริมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
2) พัฒนาศักยภาพนกัวิจัย เชน การบมเพาะนักวิจัยรุนใหม นกัวจิัยพ่ีเลี้ยง เปนตน
3) สงเสริมใหเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

1) เนนการวจิัยแบบบูรณาการ 
2) สรางระบบเครอืขายการวจิัยใหสอดคลองกับระบบงบประมาณทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

1) พัฒนาระบบการจัดการแหลงเงนิทนุภายนอก
2) การประชาสัมพันธผลงานวิจัยและการสรางเครอืขาย 

1) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และกฎระเบียบของหนวยงานสนับสนนุงานวิจัยใหทํางานคลองตัว และทําหนาที่สนับสนุนใหนกัวิจัยทํางาน
อยางมีประสทิธิภาพสูงขึ้น 

1) จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑวิจัยสวนกลาง เพื่อความเหมาะสมดานงบประมาณและการใชงาน
2) พัฒนาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี และฐานขอมูลสนับสนุนการทํางานวิจัย 
3) เพิ่มบุคลากรชวยวิจัย บุคลากรสาปฏิบัตกิารวจิัย

1) สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานจัดการผลประโยชนทางธรุกิจ
2) สงเสริมการจัดตั้งสถาบันนวตักรรมและทรัพยสินทางปญญา
3) สงเสริมการจดสิทธิบัตร ลขิสิทธิ์ และงานวิจัยเชิงพาณิชย
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ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา

อาชีพอยางมีคุณภาพ 

 

3.4 พัฒนารายไดจากการบริการ
วิชาการ 

3.1 มีระบบเครอืขายความรวมมอื
และบูรณาการการทํางานรวมกับ
องคกรภายนอก 

3.2 ระบบบริหารจัดการดานบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอือ้ตอ
การแขงขนั 

3.3 การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

3.5 ไดรับการยอมรับจากประชาชน
ใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอาชีพ 

กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน 

1) พัฒนาเครอืขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก 

2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางองคกร 
กฎ และระเบียบการใหบรกิารวชิาการให
เอื้อตอการแขงขนั และเพิม่ประสทิธิภาพ
อยางตอเนื่อง 

6) สนับสนุนการพัฒนาองคความรูจาก
ผลงานวิจัยใหนําไปบริการวิชาการและ
สรางรายไดจากการบรกิารวชิาการอยาง
เปนระบบ 

3) พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริการ
วิชาการอยางมอือาชีพ 

4) สนับสนุนการบรกิารวิชาการที่
เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติทั้งดาน Agenda และ Area และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

5) สนับสนุนการบรกิารวิชาการที่
แกปญหาเรงดวนของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1) พัฒนาระบบเครือขายความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพือ่เสรมิสรางการใหบริการวิชาการ 
2) สรางเครอืขายความรวมมือกับหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อนําผลการบรกิารวิชาการไปขยายผลในเชิงพาณชิย เชน 
การนําผลงานเขาสูกระบวนการผลติสินคาและบริการ 

7) สนับสนุนมหาวิทยาลัยเปนสถาบันให
การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล 

8) สงเสริมโครงการเพือ่พัฒนาอาชีพ 
9) ประชาสัมพันธเชิงรุกดานผลงานมี
ศักยภาพ การบริการวิชาการและพฒันา
อาชีพ 

1) พัฒนาระบบรองรับปญหาเรงดวนของสงัคมและอุตสาหกรรม 
2) พัฒนาระบบการจัดการปญหาเรงดวน จดัการฝกอบรม ใหคําปรกึษา บรกิารวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ตองการอยางทันทวงท ี

1) สงเสริมบุคลากรใหมีชองทางการนําองคความรูจากการทํางานและการวิจัยไปใชประโยชนเพือ่การบรกิารวิชาการ อาทิ การจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1) พัฒนาระบบการบรกิารวชิาการใหมีความคลองตัวสงูขึ้น 
2) สงเสริมการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพมาสนับสนุนการใหบรกิารทางวิชาการ 

1) การบรกิารวชิาการแบบบูรณาการกับหนวยงานภายนอกโดยเนนการเปนเจาภาพรวมทีม่ีระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรของ
ประเทศ 

1) บริหารจัดการองคความรู เพือ่การบรกิารวิชาการอยางเปนระบบ 
2) สนับสนุนโครงการบรกิารวิชาการจากองคความรูเพือ่สรางระบบงบประมาณมหาวทิยาลัยที่เขมแข็งมากย่ิงขึ้น  
3) พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI) ใหเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกบัหนวยงานภายนอก 
4) พัฒนาการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบรกิารวิชาการและพัฒนาอาชพี 
5) พัฒนาหนวยธุรกิจเฉพาะทางสูการเปนผูประกอบการใหม 

1) พัฒนาหองทดสอบเพือ่ใหเปนนวัตกรรมขององคกรและใหการรับรองมาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ 

1) ผลักดันความรูสูการพฒันาอาชีพแกสังคม 
2) พัฒนาระบบประชาสมัพันธเชิงรุกดานบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ โดยจัดกจิกรรมเชิงวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก 

ยทุธศาสตรที่ 4  
พัฒนาการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

4.1 มีกลไกที่ปรับวิธกีารอนุรกัษและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตาม
บริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

4.2 มหาวิทยาลัยสรางจติสํานกึ 
รักษาสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

1) สงเสริมการพัฒนามนุษยตามหลัก
ศาสนาเพือ่พัฒนาคณุภาพชีวิตที่สมบูรณ 

2) สรางองคความรูดานศิลปะ 
วัฒนธรรม และทํานุบํารุงอยางย่ังยืน 

3) บูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเขากับการอนุรกัษ
ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวฒันธรรม 

4) สงเสริมการประหยัดและอนรุักษ
พลังงานภายในมหาวทิยาลัย 

5) การกําจัดขยะดวยเทคนิค 3Rs 
(Reduce, Reuse, and Recycle) 

1) สรางกิจกรรมหรอืโครงการเพือ่การพัฒนามนุษยอยางเปนระบบตามหลักศาสนา 
2) พัฒนาระบบการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
3) สรางฐานขอมูลองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

1) สรางพิพิธภัณฑดิจิทัลอาหารไทย 
2) การทองเท่ียวเชิงดิจิทัลในเขตพระนคร 
3) การทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 
4) พัฒนาแหลงทองเท่ียวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมพันธกบัวัดและวัง 

1) สงเสริมการนํานวตักรรมดานประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนมาใชภายในมหาวิทยาลัย 
2) รณรงคใหบุคลากร นกัศึกษา อาจารย มจีิตสํานกึดานการประหยัดและอนุรกัษพลังงาน 

1) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิงอุตสาหกรรม 
2) สนับสนุนการวางแผนกําจัดขยะดวยเทคนิค 3Rs และนําไปปฏิบัติอยางตอเนือ่ง 
3) สรางองคความรูดานการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา

อาชีพอยางมีคุณภาพ 

 

3.4 พัฒนารายไดจากการบริการ
วิชาการ 

3.1 มีระบบเครอืขายความรวมมอื
และบูรณาการการทํางานรวมกับ
องคกรภายนอก 

3.2 ระบบบริหารจัดการดานบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอือ้ตอ
การแขงขนั 

3.3 การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

3.5 ไดรับการยอมรับจากประชาชน
ใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอาชีพ 

กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน 

1) พัฒนาเครอืขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก 

2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางองคกร 
กฎ และระเบียบการใหบรกิารวชิาการให
เอื้อตอการแขงขนั และเพิม่ประสทิธิภาพ
อยางตอเนื่อง 

6) สนับสนุนการพัฒนาองคความรูจาก
ผลงานวิจัยใหนําไปบริการวิชาการและ
สรางรายไดจากการบรกิารวชิาการอยาง
เปนระบบ 

3) พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริการ
วิชาการอยางมอือาชีพ 

4) สนับสนุนการบรกิารวิชาการที่
เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติทั้งดาน Agenda และ Area และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

5) สนับสนุนการบรกิารวิชาการที่
แกปญหาเรงดวนของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1) พัฒนาระบบเครือขายความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพือ่เสรมิสรางการใหบริการวิชาการ 
2) สรางเครอืขายความรวมมือกับหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อนําผลการบรกิารวิชาการไปขยายผลในเชิงพาณชิย เชน 
การนําผลงานเขาสูกระบวนการผลติสินคาและบริการ 

7) สนับสนุนมหาวิทยาลัยเปนสถาบันให
การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล 

8) สงเสริมโครงการเพือ่พัฒนาอาชีพ 
9) ประชาสัมพันธเชิงรุกดานผลงานมี
ศักยภาพ การบริการวิชาการและพฒันา
อาชีพ 

1) พัฒนาระบบรองรับปญหาเรงดวนของสงัคมและอุตสาหกรรม 
2) พัฒนาระบบการจัดการปญหาเรงดวน จดัการฝกอบรม ใหคําปรกึษา บรกิารวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ตองการอยางทันทวงท ี

1) สงเสริมบุคลากรใหมีชองทางการนําองคความรูจากการทํางานและการวิจัยไปใชประโยชนเพือ่การบรกิารวิชาการ อาทิ การจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1) พัฒนาระบบการบรกิารวชิาการใหมีความคลองตัวสงูขึ้น 
2) สงเสริมการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพมาสนับสนุนการใหบรกิารทางวิชาการ 

1) การบรกิารวชิาการแบบบูรณาการกับหนวยงานภายนอกโดยเนนการเปนเจาภาพรวมทีม่ีระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรของ
ประเทศ 

1) บริหารจัดการองคความรู เพือ่การบรกิารวิชาการอยางเปนระบบ 
2) สนับสนุนโครงการบรกิารวิชาการจากองคความรูเพือ่สรางระบบงบประมาณมหาวทิยาลัยที่เขมแข็งมากย่ิงขึ้น  
3) พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI) ใหเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกบัหนวยงานภายนอก 
4) พัฒนาการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบรกิารวิชาการและพัฒนาอาชพี 
5) พัฒนาหนวยธุรกิจเฉพาะทางสูการเปนผูประกอบการใหม 

1) พัฒนาหองทดสอบเพือ่ใหเปนนวัตกรรมขององคกรและใหการรับรองมาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ 

1) ผลักดันความรูสูการพฒันาอาชีพแกสังคม 
2) พัฒนาระบบประชาสมัพันธเชิงรุกดานบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ โดยจัดกจิกรรมเชิงวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก 

ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

4.1 มีกลไกที่ปรับวิธกีารอนุรกัษและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตาม
บริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

4.2 มหาวิทยาลัยสรางจติสํานกึ 
รักษาสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

1) สงเสริมการพัฒนามนุษยตามหลัก
ศาสนาเพือ่พัฒนาคณุภาพชีวิตที่สมบูรณ 

2) สรางองคความรูดานศิลปะ 
วัฒนธรรม และทํานุบํารุงอยางย่ังยืน 

3) บูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเขากับการอนุรกัษ
ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวฒันธรรม 

4) สงเสริมการประหยัดและอนรุักษ
พลังงานภายในมหาวทิยาลัย 

5) การกําจัดขยะดวยเทคนิค 3Rs 
(Reduce, Reuse, and Recycle) 

1) สรางกิจกรรมหรอืโครงการเพือ่การพัฒนามนุษยอยางเปนระบบตามหลักศาสนา 
2) พัฒนาระบบการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
3) สรางฐานขอมูลองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

1) สรางพิพิธภัณฑดิจิทัลอาหารไทย 
2) การทองเท่ียวเชิงดิจิทัลในเขตพระนคร 
3) การทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 
4) พัฒนาแหลงทองเท่ียวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมพันธกบัวัดและวัง 

1) สงเสริมการนํานวตักรรมดานประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนมาใชภายในมหาวิทยาลัย 
2) รณรงคใหบุคลากร นกัศึกษา อาจารย มจีิตสํานกึดานการประหยัดและอนุรกัษพลังงาน 

1) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิงอุตสาหกรรม 
2) สนับสนุนการวางแผนกําจัดขยะดวยเทคนิค 3Rs และนําไปปฏิบัติอยางตอเนือ่ง 
3) สรางองคความรูดานการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน 
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กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน 

1) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความเปนมอื
อาชีพ มวีัฒนธรรมองคกรเขมแข็ง มี
ความรกัและภาคภูมิใจในมหาวทิยาลัย 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 
2) สรางระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพื่อรักษา บุคลากรที่มศีักยภาพสูง
3) สรางแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมนิผล 
4) วิเคราะหและแกไขปญหาอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุนใหเหมาะสมตอภาระงาน และเอือ้ตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสูมาตรฐานระดับชาติและสากล 
5) พัฒนาผูบริหารมอือาชีพโดยมรีะบบการพัฒนาบุคลากรเพือ่การบริหารจัดการมหาวทิยาลัยอยางย่ังยืน
6) สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและสรางจิตสํานึกตอมหาวิทยาลัยของบุคลากร

ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาประสิทธภิาพของการบริหารจัดการ

องคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได และทรัพยสิน 
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

5.4 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน Digital 
Economy ตามการปรับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกลุมใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3 การบริหารจัดการมีความคลองตัว 
เอื้อตอการแขงขนัอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปน Digital 
University 

5.1 มีการพัฒนาระบบทนุมนุษย เพื่อให
บุคลากรทํางานอยางมืออาชีพพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารเพื่อสนับสนุนการเปน 
Digital University 

1) พัฒนานกัศึกษา คณาจารย บุคลากรใหมีทกัษะดานเทคโนโลยีดจิิทัล
2) บูรณาการระหวางการใหบรกิารและเทคโนโลยีดิจทิัล
3) มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลัเขากับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหคลองตวั 
มีประสทิธิภาพสูง ตามหลักการมีสวน
รวมและธรรมภิบาล 

1) ปรับโครงสรางองคกร และบทบาทภารกิจของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
3) พัฒนาระบบการใหบริการทีม่ีความคลองตัว ลดขัน้ตอน เพื่อนําไปสู One Stop Service

4) มีระบบการจัดการทรัพยากรรวมกัน
เพื่อเกิดประโยชนสูงสดุ 

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลที่เชือ่มตอกนัเพือ่การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
2) โครงการพัฒนาระบบการใชทรัพยากรรวมกันภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 
3) พัฒนาระบบหองปฏิบัติการกลาง (Central Laboratories) เพิ่มขึน้ 

5) การประชาสัมพันธเชิงรุกและระบบ
การตลาดเพื่อการแขงขันทั้งในและนอก
ประเทศ 

1) ศึกษาและวเิคราะหกลุมเปาหมายเพื่อการศึกษา (Target Market) และการวางแผนการพัฒนามหาวทิยาลัยทุกดาน (กําลังคน 
งบประมาณ พนัธกิจ และทรัพยากรทีจ่ําเปน) ในอนาคต 
2) ประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนือ่ง เพือ่สรางภาพลักษณใหเกิดการยอมรับมากขึ้น
3) จัดทําฐานขอมูลการเปรียบเทียบคูแขงของมหาวทิยาลัยทั้งระดับประเทศและอาเซียนแบบ Real Time 

6) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

1) เตรียมความพรอมในการเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรฐั

7) สนับสนุนงานตามพนัธกิจทีส่อดคลอง
กับนโยบาย Digital Economy ของ
รัฐบาล 

1) สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหนําไปสูการขบัเคลื่อนนโยบาย Digital Economy 
8) สรางระบบการหารายไดอืน่
นอกเหนอืจากงบประมาณแผนดินที่
ไดรับจากภาครัฐ 

1) จัดตั้งสํานกังานเพื่อบริหารจัดการดานเงนิบริจาค 
2) สรางเครอืขายความรวมมือระหวางศิษยเกาและมหาวทิยาลัยเพื่อการมีสวนรวมพัฒนามหาวทิยาลัยอยางเขมแข็ง
3) สรางรายไดจากการบริหารสนิทรัพยของมหาวิทยาลัย
4) การพัฒนารายไดตามพนัธกจิของมหาวทิยาลัย
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งสิ้น 

59 ตัว และไดกำหนดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไมนอยกวารอยละ 80 โดยตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกเปน 

- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  54 ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มีรายละเอียด ดังนี้ 

เปาประสงค
1.1  คณาจารยพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา

1.2  ระบบทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเขมแข็งทางวิชาการ

1.3  หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล

1.4  บัณฑิตคิดเปนระบบ ปฏิบัติเปนเลิศมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเปนที่พึ่งของสังคม

กลยุทธ
1.1 กำหนดลักษณะอาจารยที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย

1.2  พัฒนาคณาจารยใหมีศักยภาพดานการเรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารยที่มีผลงาน ดานการจัดการเรียน

การสอนดีเดนใหเปนอาจารยตนแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ

1.3   สงเสริมการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิและการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ

1.4   สนับสนุนการสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา

1.5   พัฒนาระบบศูนยการเรียนรู (Learning Center) ครบทุกพื้นที่ (สี่ศูนยของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อตอการเรียนรู

ดวยตนเองและการทำงานเปนทีม

1.6   พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา

1.7  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีดานการเรียนการสอนที่ทันสมัย

1.8   พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของประเทศและอาเซียน 

และไดรับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ

1.9 พัฒนาหลักสูตรที่มีความพรอมเปนหลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล

1.10 กำหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษาดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ    

1.11   สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการทำวิจัยเพื่อนำไปพัฒนา

การเรียนการสอน

1.12 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ตั้งแตการประชาสัมพันธเชิงรุก กฎเกณฑการรับสมัคร และการคัดเลือกเขาศึกษาตอ

1.13 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี (ดิจิทัล) ของนักศึกษา

1.14 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศของนักศึกษาอยางตอเนื่องเปนระบบ

1.15   สงเสริมนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

ทั้งดานสุขภาพกายและจิตที่เข็มแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
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เปาประสงค
2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง

2.2  ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

2.3  มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย

กลยุทธ
2.1  สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยสูระดับชาติและสากล

2.2 พัฒนาศักยภาพในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และการบริหารจัดการโครงการของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

2.3  สงเสริมการบูรณาการการทำงานวิจัยรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือการบูรณาการรวมกัน

กับหนวยงานภายนอก

2.4  แสวงหาแหลงทุนวิจัยภายนอกดวยการสรางเครือขายกับองคกรภายนอกระดับชาติและสากล

2.5  การบริหารจัดการหนวยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใหทำงานเชิงรุก

2.6  พัฒนาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี และครุภัณฑที่สนับสนุนงานวิจัย และตอบสนองความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ

2.7  พัฒนาองคความรูเชิงวิชาการ ดวยการวิจัยและพัฒนา อยางเปนระบบ

2.8  พัฒนาหลักเกณฑที่เอื้อตอการรับบริจาค และการทำงานวิจัยรวมกับเอกชน

2.9  สงเสริมยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยดานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรภาครัฐดาน Agenda และ Area และ

ตอบสนองความตองการดานพัฒนางานวิจัยของประเทศ

2.10  พัฒนาหนวยการจัดการองคความรูเพื่อการจัดการศึกษา

2.11  พัฒนาหนวยการจัดการองคความรูเชิงพาณิชยกับหนวยงานภายนอก

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
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เปาประสงค
3.1 มีระบบเครือขายความรวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับองคกรภายนอก

3.2  ระบบบริหารจัดการดานบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อตอการแขงขัน

3.3  การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3.4 พัฒนารายไดจากการบริการวิชาการ

3.5 ไดรับการยอมรับจากประชาชนใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ

กลยุทธ
3.1  พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

3.2  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางองคกร กฎ และระเบียบการใหบริการวิชาการใหเอื้อตอการแขงขัน 

 และเพิ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

3.3  พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริการวิชาการอยางมืออาชีพ

3.4  สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติทั้งดาน Agenda และ Area 

 และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

3.5  สนับสนุนการบริการวิชาการที่แกปญหาเรงดวนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม

3.6  สนับสนุนการพัฒนาองคความรูจากผลงานวิจัยใหนำไปบริการวิชาการและสรางรายไดจากการบริการ

 วิชาการอยางเปนระบบ

3.7  สนับสนุนมหาวิทยาลัยเปนสถาบันใหการรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล

3.8  สงเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ

3.9  ประชาสัมพันธเชิงรุกดานผลงานที่มีศักยภาพ การบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ

เปาประสงค
4.1 มีกลไกที่ปรับวิธีการอนุรักษและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

4.2 มหาวิทยาลัยสรางจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน

กลยุทธ
4.1  สงเสริมการพัฒนามนุษยตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ 

4.2  สรางองคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และทำนุบำรุงอยางยั่งยืน

4.3   บูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเขากับการอนุรักษ ทำนุ บำรุงและ

 เผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

4.4   สงเสริมการประหยัดและอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลัย

4.5   การกำจัดขยะดวยเทคนิค 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle)

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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เปาประสงค
5.1  มีการระบบการพัฒนาทุนมนุษย เพื่อใหบุคลากรทำงานอยางมืออาชีพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปน Digital University

5.3 การบริหารจัดการมีความคลองตัวเอื้อตอการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล

5.4 มหาวิทยาลัยเปนผูนำดาน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกลุมใหมของกระทรวงศึกษาธิการ

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได และทรัพยสิน สามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน

กลยุทธ
5.1.  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองคกร เขมแข็ง 

มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

5.2   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเปน Digital University

5.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหคลองตัว มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล

5.4  มีระบบการจัดการทรัพยากรรวมกันเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด

5.5  การประชาสัมพันธเชิงรุกและระบบการตลาดเพื่อการแขงขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ

5.6  การเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

5.7 สนับสนุนงานตามพันธกิจที่สอดคลองกับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล

5.8 สรางระบบการหารายไดอื่นนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับจากภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพ

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย�พณิชยการพระนคร
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ความภูมิใจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ความภูมิใจของ มทร.พระนคร

ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป 
หนวยงาน 

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

รศ.สภุัทรา โกไศยกานนท รางวัลอินทรจักร สาขาบุคคลสําคญั 
ที่นายกยองแหงป พ.ศ.2561 

ชาติ 2 เมษายน 
2561 

สมาคมพัฒนา
ผูประกอบการ
วัยรุนไทยและวัย
ทํางาน 

ผศ.ยุทธภมูิ สุวรรณเวช สาขาผูบริหารยอดเยี่ยมแหงป พ.ศ.2561 ชาติ 2 เมษายน 
2561 

สมาคมพัฒนา
ผูประกอบการ
วัยรุนไทยและวัย
ทํางาน 

ชมรมศิลปะการแสดง รางวัลเยาวชนดเีดนกรุงเทพมหานคร รางวัล
ประกายเพชร ประเภทกลุมเยาวชนท่ัวไป ดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ชาติ ประจําป 
2561 

ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุน) 

ทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร” 

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขงขันกอพระเจดีย
ทราย ในงาน “เถลิงศกสุขสันต มหาสงกรานต 
ตํานานไทย” 

ชาติ 6-8 เมษายน 
2561 

สํานักพระราชวัง 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ทีม “RMUTP RACING”  รางวัล ประเภท prototype (ICE) ลําดับที่ 11  

โดยมผีูเขารวมแขงขัน 22 ประเทศ จํานวน 126 
ทีมดวยสถติิ 231.5 กิโลเมตร ตอน้ํามันเชื้อเพลิง 
1 ลิตร จากการแขงขัน Shell Eco Marathon 
Asia 2018  ณ สนาม Changi Exhibition 
Centre ประเทศสิงคโปร  

นานาชาติ 8-11 มีนาคม 
2561 

บริษัท รอยัล ดัตช 
เชลล จํากัด 
(มหาชน) 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป 
หนวยงาน 

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
นายสายชล รุงโรจน 
(พนักงานสถานที่ ระดับ 2) 

รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2560 ชาติ 2  เมษายน 
2561 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นายสิวานันท ศรีทัน รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง จากการแขงขัน
แกะสลักผักผลไม รายการ Fruits and 
Vegetable Carving Free Style ในงาน 
Andaman Hotelier Competition Chef 
Challage 2018 

ชาติ 21 มิถุนายน 
2561 

จังหวัดภูเก็ต 
บริษัท สมาคม
และองคการ
มหาชน 

นายสิวานันท ศรีทัน เหรียญทองอันดับที่ 2 การแขงขันแกะสลักผักและ
ผลไม  

ชาติ 30 พ.ค. – 
1 มิ.ย. 2561 

งาน THAIFEX 
Thailand 
Ultimate Chef 
Challenge 2017 

จัดโดย 
กรมสงเสรมิการคา
ระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย 
รวมกับหอการคา
ไทยและโคโลญ  
เมสเซ 

น.ส.ปทมปาณี สสีุราช เหรียญเงิน แขงขันแกะสลักประเภทเดี่ยว 
น.ส.จิดาภา สภุามาลา เหรียญเงิน แขงขันแกะสลักประเภทเดี่ยว 
นายอริส พยายาม เหรียญทองแดง รายการ Classic Thai Cuisine – 

Junior Chef  
น.ส.นาถนภา ประกิระสา รางวัลชมเชย รายการ Classic Thai Cuisine – 

Junior Chef 
น.ส.รุงเรือง สังฤทธ์ิ เหรียญเงิน การแขงขันการทําอาหารประเภท 

Thai Cuisine – Junior Chef  
น.ส.อัญชลี เสมสายณัห เหรียญทองแดง การแขงขันการทําอาหารประเภท 

Thai Cuisine – Junior Chef  
น.ส.สินีนาถ มลูสาร เหรียญชมเชย การแขงขันการทําอาหารประเภท 

Thai Cuisine – Junior Chef  
นายพรศักดิ์ ขอยี่แซ เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล

เยาวชนท่ัวไป ดานนันทนาการ 
ชาติ ประจําป 

2561 
ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุน) 

น.ส.ศิรริัตน อินทิเสรีกุล 
นายวีรยุทธ กาจหาญ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเชาสรางสรรค 
จากผลติภณัฑคหกรรมศาสตร ภายใตโครงการ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตรกับวัฒนธรรมไทย 
“กิน อยู อยางไทย กาวไกลไปกับ Thailand 4.0” 

ชาติ 6 มีนาคม 
2561 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบรุ ี

นายกานต เสริฐวาสนา ไดรับเหรยีญทองแดง และมีคะแนนติดอันดับ 5 
ในรายการแขง ปรุงอาหารไทยสตรีทฟูด เมนู
สรางสรรค (ประเภทบุคคล) ในงาน Makro 
HoReCa challenge 2018 (มหกรรมครบเครื่อง
เรื่องอาหารและอุปกรณ ครั้งท่ี 13 ) 

ชาติ 22 -25 
มีนาคม 2561 

บริษัท สยามแม็ค-
โคร จํากัด 

นายธิติพงศ วัฒนสกุลทิพย รางวัล ชนะเลศิอันดับ 1 (MISS JUMBO QUEEN 
RMUT 2018) จากการประกวด MISTER and 
MISS RMUT 2018 ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 34 “ลานนาเกมส” 

มหาวิทยาลยั 6 กุมภาพันธ 
2561 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป 
หนวยงาน 

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
น.ส.ปรียาวีฒ รุงรัตนไชย เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล

เยาวชนท่ัวไป ดานนันทนาการ 
ชาติ ประจําป 

2561 
ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุน) 

นายกานตะรัชต มิลินทสูตร 
นายพงษธาดา โชคศิริวรรณา 
นายวีระชัย ศรจีันจรา 
น.ส.บุษบา จักราบาตร 
น.ส.สริามล พลังสันติกุล 
น.ส.นัถฐา กันจาด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พรอมประกาศนียบตัร 
และรางวลัยอดไลคมากที่สดุอันดบั 2 ในการ
ประกวดคลิปวิดโีอสรางสรรค โครงการ dCubic 
Space Video Contest 

ชาติ 31 มีนาคม 
2561 

XYZ Printing 

น.ส.ณิชนันทน พรหมชวย 
น.ส.ณัฐณิชา พรหมชวย  
นายณัฐพล สุกไทย  
นายธีรุตม ผุดผอง 

รางวัลชมเชยในการประกวดออกแบบเสื้อ 
YAMAHA QBIX T-SHIRT DESIGN CONTEST 
ในงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว 
ครั้งท่ี 39 เมืองทองธานี 

ชาติ 28 มีนาคม – 
6 เมษายน 

2561 

GRAND PRIX 
INTERNATIONAL 
PLC. 

น.ส.ชนิกานต ตุมศิร ิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับรอง
เพลงไทยลูกทุงฝายหญิง จากการแขงขันในเทศกาล
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 34 “ลานนาเกมส” 

มหาวิทยาลยั 3-11 
กุมภาพันธ 

2561 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา 

น.ส.ชนิกานต ตุมศิร ิ ไดรับการคัดเลือกใหเปน “เด็กและเยาวชนดีเดน 
ประจําป 2561” และรับมอบโลรางวัลจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมเขาพบ
นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส 
วันเด็กแหงชาติ ประจาํป 2561 

ชาติ 8 มกราคม 
2561 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

คณะบริหารธุรกิจ 
ดร.ปรญิญา มากลิ่น  ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดเีดน 

ประจําป 2560 
ชาติ 3 เมษายน 

2561 
สํานักงาน ก.พ. 

น.ส.อรุชาภัทร เดชาเบญจานนท 
(ศิษยเกา) 

ตําแหนงมิสบิ้วตี้ เอเลแกนจ บาย น้ําดื่มสิงห  
ไดรับเงินรางวัล 100,000 บาท พรอมสายสะพาย 
จากการประกวด Miss Universe THAILAND 
2018 

ชาติ มิถุนายน 
2561 

องคการนางงาม
จักรวาล มอบสิทธิ
ในการจัดหาผูแทน
ประเทศไทย 

นายเรืองศักดิ์ คําภิรมย รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับรองเพลงไทย
ลูกทุงฝายชาย จากการแขงขันในเทศกาลกีฬา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 34 “ลานนาเกมส” 

มหาวิทยาลยั 3-11 
กุมภาพันธ 

2561 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป 
หนวยงาน 

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
อาจารยอภิชฏา ทองรักษ โลประกาศเกยีรติคณุอาสาสมัครดเีดนและ

องคการที่มีกิจกรรมทางสังคมดเีดนแหงชาติ จาก
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห
แหงชาติและวันอาสาสมคัรไทย ประจําป 2560 

ชาติ 23 มีนาคม 
2561 

กรมพัฒนาสังคม
และสวสัดิการ 

นายศิวะนันท เดือนศริิรัน 
นายณัฐวุฒิ วิจิตรการักษ 
นายอรรณพ ฉายศิร ิ

สงผลงาน“เครื่องปรับอากาศจากวัสดุเหลือใช”  
ใน“กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐและเครื่องแตง
กายจากวัสดเุหลือใช”       

จังหวัด 5  มิถุนายน 
พ.ศ.2561 

เทศบาลนคร
นนทบุรี 

“By Part”  
นศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ประเภทรถประดิษฐ รุน
อุดมศึกษา และรางวัล Popular Vote อันดับที่ 2 
ในการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง Honda 
Eco Mileage Challenge 2017 ครั้งท่ี 20 

ชาติ 15 – 16 
พฤศจิกายน 

2560 

เอ.พี. ฮอนดา 

คณะศิลปศาสตร 
ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา นําเสนอผลงาน English for Communication 

Website ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 
ชาติ 21 มิถุนายน 

2561 
มทร.พระนคร 

ผศ.ดร.ชญานนท กุณฑลบุตร รางวัลโลในฐานะผูทําคณุประโยชนดานลาม  
การแปล วิทยากรวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
จาก ศาสตราจารย ดร.พระพรมบณัฑิต (ราช-
บัณฑิต) อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  

ชาติ 31 พฤษภาคม 
2561 

มหาวิทยาลยั  
มหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย 

อาจารยวารรีัตน ทิพวาร ี ไดรับการคัดเลือกใหรับทุน ฝกอบรมของศูนย
ระดับภูมิภาค วาดวยเทคนิคและอาชีวศึกษาของ 
ซีมีโอ (SEAMEO VOCTECH) ในหัวขอ  
“Restaurant Service Operations”    
ณ Institute of Technical Educations (ITE) 
Singapore 

ชาติ 19 - 30 
มีนาคม 2561 

องคการซีมีโอ กับ
ความรวมมือ
ระหวางกระทรวง 
ศึกษาธิการไทย 

ผศ.ดร.ณรงค โพธิ์พฤกษานันท นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ International Conference On 
Development of Marathwada : 
Opportunities and Challenges เรื่อง "Model 
Development of Local Wisdom product of 
community" ณ มหาวิทยาลัย Dr.Babasaheb 
Ambedkar Marathwada University, 
Aurangabad, Replubic of India 

นานาชาติ 15-17 
 มีนาคม 2561 

มหาวิทยาลยั 
Dr.Babasaheb 
Ambedkar 
Marathwada 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป 
หนวยงาน 

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

นันธหฤทัย อัครกิจวัฒนากุล 
(ศิษยเกา) 

ตําแหนง Miss Best Skin by Eighteen 
รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พรอมสายสะพาย
จาก Eighteen จากการประกวด Miss Universe 
THAILAND 2018 

ชาติ มิถุนายน 
2561 

องคการนางงาม
จักรวาล มอบสิทธิ
ในการจัดหาผูแทน
ประเทศไทย 

นายณัฐพงษ คัดทะจันทร 
นายวราเทพ กระศิร ิ
นางสาวเมธณิี ศุภเศรษฐกุล 

ผานการคดัเลือกใหเขารวมโครงการพัฒนาและ
สงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคล
พระนคร" การศึกษาแลกเปลี่ยนวฒันธรรมใน ณ 
มหาวิทยาลยัวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

หนวยงาน ประจําป 
2561 

มทร.พระนคร 

นางสาวชนิกานต ลําเจียก ไดรับมงกุฎมสิแกรนดพระนครศรอียุธยา 2018 
และรางวลัการความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม 

จังหวัด 5 พฤษภาคม 
2561 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวพัชรา ทองวิไล ชนะเลิศในการเขารวมคดัเลือกผูใชภาษาไทยดเีดน
ในระดับมหาวิทยาลยั และไดเปนตัวแทน
มหาวิทยาลยัเพื่อเขารวมแขงขันชิงทุนการศึกษา 
10,000บาท พรอมโลรางวัล จากกรมสงเสรมิ
วัฒนธรรม 

หนวยงาน มีนาคม 2561 มทร.พระนคร 

นักศึกษาคณะศลิปศาสตร การแขงขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร 
ราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3 
 รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล  
- การแขงขันแตงคําประพันธภาษาไทย 
- การแขงขันผสมเครื่องดื่ม Mock tail 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 6 รางวัล  
- แขงขันเรียงความภาษาอังกฤษ 
- แขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 
- แขงขันประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ 
- แขงขันทักษะมัคคุเทศกเนนภาษาไทย 
- แขงขันการตอบปญหาการทองเที่ยว  
- การประกวดจดับอรดนิทรรศการ 
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล  
- การแขงขันการอานออกเสียงภาษาไทย 
- การแขงขันการอานขาวภาษาจีน 
- การแขงขันการตอบปญหาการทองเที่ยว (ทีมที่ 2) 

มหาวิทยาลัย 12 กุมภาพันธ 
2561 

มทร.พระนคร 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป 
หนวยงาน 

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ทีม 3. D.Z (ดีซี) 
นายสิทธิพงษ จรัสแสง 
นายปฤษฎี สัตยรังษ ี

รางวัลประเภทการออกแบบเครื่องแตงกายชายยอด
เยี่ยม จากการประกวด fashion show Young 
Designer Awards 2018 

ชาติ 28 มิถุนายน 
2561 

บริษัท
Sahagroup 
Textile จํากัด 

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
อาจารยพีรัฐ  ลมิปาภรณ 
อาจารยนพดล  คลายวเิศษ 

ไดรับเชิญในเขารวมโครงการ Global Project 
Based Learning (gPBL) ซึ่งจัดขึ้นโดย SHIBAURA 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศญี่ปุน 
โดยเปนโครงการที่มุงเนนในการพฒันาทักษะ
ทางดานงานสถาปตยกรรม   

ชาติ 21 – 28 
กุมภาพันธ 

2561 

SHIBAURA 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
ประเทศญี่ปุน 

นายธณรัชก กระจางยุทธ ไดรับการคัดเลือกใหเปน “เด็กและเยาวชนดีเดน 
ประจําป 2561” และรับมอบโลรางวัลจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมเขาพบ
นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเดก็แหงชาติ 
ประจําป 2561 

ชาติ 8 มกราคม 
2561 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นายฐิติพงษ งามพรอม  
นายคมชาญ โชควรอนันต 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 
2 พรอมทุนการศึกษา 20,000 บาทและ 10,000 
บาท จากการประกวดโครงการ Smart Guard Box 
ปอมยามอัจฉรยิะ 

ชาติ 5 ธันวาคม 
2560 

บริษัทสินธรณี 
พรอพเพอรตี้ 
จํากัด 
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การลงนามความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรชั้นนำ
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      มหาวิทยาลัยฯ มีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เพื่อสรางเครือขาย 

และเสริมสรางการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษาใหมีความรู ทักษะ ประสบการณทางวิชาชีพ 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยไดลงนามความรวมมือกับองคกรชั้นนำตางๆมากมาย อาทิ

ภายในประเทศ

บ.ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิค 

รวมวางแผนพัฒนานักศึกษา

เพื่อเตรียมเขาทำงานกับบริษัท

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง รวมหารือ

แนวทางสงเสริม สนับสนุน เผยแพร 

และประสานงานในการสรางทัศนคติ

คานิยมในการเรียนรูศาสตรของ

พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยจิตรลดา

และโรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) 
สงเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

การบริการวิชาการและวิชาชีพ

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หารือการดำเนินการเตรียมความพรอม

การเปนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

นวัตกรรมดิจิทัลรายใหมดานการเกษตร 

(Agri-Tech Startup) 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดานมาตรวิทยา

โรงแรมวินซ ประตูน้ำ รวมพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษาดานโรงแรม และพัฒนาหลักสูตร

การฝกอบรมในลักษณะบูรณาการองคความรู

ทางวิชาการและวิชาชีพ

สมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากรแหงประเทศไทย 

และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
จัดตั้งศูนยสอบเพื่อใหการตรวจสอบบัญชี

ภาษีภากรเปนไปตามมาตรฐาน

และเปนการวัดสมรรถนะวิชาชีพดานบัญชี 

บริษัทดีไซน ธูร แอคซีลีเลชั่น จำกัด 
เปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากร 

พัฒนาทักษะและเรียนรูการใชงานโปรแกรม

ชวยออกแบบทางวิศวกรรมที่ทันสมัย 

โรงแรมแมนดาริน 

โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

และบัณฑิตใหตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจสรางสรรคและ

เศรษฐกิจดิจิทัล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนดานการเงินของคณะบริหารธุรกิจ 
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ตางประเทศ

รวมมือหลักสูตรวิศวกรรมการบิน รวมกับ 

University of South Australia

รวมพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวาง มทร.พระนคร

กับ International College of Dongguan

University of Technology 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

หารือหลักสูตรการฝกอบรมดานวิชาชีพ

รวมกับ Curtin University

ประเทศออสเตรเลีย

WINTEC ประเทศนิวซีแลนด

หารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ

อาจารยในการสอนภาษาอังกฤษและ

หลักสูตรนานาชาติรวมกัน

มทร.พระนคร รวมมือกับสถานศึกษาและบริษัท

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรองรับนักศึกษาจีน

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี อาทิ บ.Chongqing 

WELL International Education, Shanghai 

University of Finance and Economics,

Hong Kong International Engineering and 

Technology Institute เปนตน

บันทึกความเขาใจดานวิชาการ (MOU) 

ระหวาง มทร.พระนคร กับ Cambodia 

Professional Organization (CPO) 

Kingdom of Cambodia ซึ่งเปนองคกร

ที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา 

รวมกันพัฒนาดานวิชาการ ดานการวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา

สูการเปนทวิภาคีดานวิชการระหวางสถาบัน 

ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงคุนหมิง หรือ KUST ซึ่งไดมีการหารือกัน

ถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ 

หารือความรวมมือยูเออี (UAE) 

กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ประจำประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนโรดแมป

ในการเปนศูนยกลางในดานตางๆ เชน 

ศูนยกลางขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศูนยกลางการสรางเครือขายผานพันธมิตร

ของทั้งสองหนวยงาน การสรางความรวมมือ

กับสถานศึกษาใน UAE เปนตน

ลงนามบันทึกความรวมมือกับ Curtin 

University Malaysia และ Global Education 

Group Co, Ltd (GEGCO) ซึ่งเปนภาคีของ 

Curtin University เพื่อรวมมือกันจัดการศึกษาพื้นฐาน

กอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย

ในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ 
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Memorandum of Understanding (MOU)
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ผลจากการลงนามความรวมมือ

A
rchitecture

M
O

U
จากการลงนามความรวมมือกับองคกรชั้นนําในปที่ผานมา ในป 2561 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ไดสานตอความรวมมือกับหนวยงานที่ไดลงนามไว เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงคที่ไดหารือรวมกัน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ 
ตลอดจนการพัฒนาดานตางๆ อาทิ 

โครงการคายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธอาเซียน จัดโดย คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 
1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปนโครงการที่เกิดขึ้นดวยความรวมมือระหวาง 3 มหาวิทยาลัย จาก 3 ประเทศ ไดแก 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ของกมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว และ Ritsumeikan University Department of 
Architecture and Urban Design College of Science and Engineering จากประเทศญี่ปุน 

โดยนักศึกษาทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ถูกแบงออกเปน 5 กลุม เพ่ือรับโจทยทางดานการออกแบบในสาขาตาง  ๆ
เริ่มจากการเขาชมพระราชนิเวศนมฤคทายวัน สถานที่ที่มีสถาปตยกรรมโดดเดนที่สุดในหัวหิน ออกแบบดวย
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล นักศึกษาจะไดรับโจทยใหออกแบบ Community Mall แหงใหม ซึ่งภายใน
ประกอบดวยรานคาชุมชน จําหนายสินคาชุมชน ที่ไดรับการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหสอดคลองกัน 
ในแนวคิดสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล โดยจะมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานโดยมีการพรีเซนแนวคิดในการออกแบบผลงาน โดยนักศึกษาตัวแทนกลุม และนอกจากนี้ยั งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ในเรื่องการทําสื่อการสอนดวยโทรศัพทมือถือ ในหัวขอเรื่องของการพิมพซิลสรีน 
จากโดย อาจารยจากทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ และ วิทยากรจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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อบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัย WINTEC ในหัวขอ 
Digital Technology (Cyber Security and Cloud Computing Security)  ให กั บอาจารย และนั กศึ กษา 
ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย Digital Economy และการมุงสู  Digital University ในวันที่  30 พฤศจิกายน – 
1 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมรพีพัฒน สํานักงานอธิการบดี 
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจแกอาจารยและนักศึกษา 
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงาน และการปองกันความเสียหาย 
ที่เปนภัยคุกคามตอระบบสารสนเทศ โดยไดรับเกียรติจาก 
Mr. Monjur Ahmed, a Lecturer at Centre for Business, 
Information Technology and Enterprise (CBITE)  ประเทศ
นิวซีแลนด เปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง กับสถานทูตประเทศ
นิวซีแลนด และสถาบันภาษานิวซีแลนด 

นอกจากนี้  ได รั บเกี ยรติ จาก Chief Executive Education New Zealand, Mr.  Grant McPherson 
เปดโอกาสใหอาจารยไดเขาอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทั้งดานวิชาชีพและดานภาษาอังกฤษ หลังจากที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจากประเทศ
นิวซีแลนด 3 แหง ไดแก WINTEC ,AUT และ Otago Polytechnic ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมากกับการ
เรียนการสอนในปจจุบัน    
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อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme) สนับสนุน
ใหอาจารยไดพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคปจจุบัน โดยเขารวมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดี ไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced 
Programmed) รวมกับอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชมงคล ภายใตความรวมมือกับสิงคโปร โพลีเทคนิค 
ประเทศสิงคโปร ซึ่งไดรับการสนับสนุนโครงการจาก Temasek Foundation 

 
 
 
 

CDIO คือ การเรียนการสอนแบบ Conceive-Design-Implement และ Operating เปนแนวคิดในการสอนหลักสูตร

วิศวกรรมซึ่งไดรับการพัฒนามาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย

และถูกนำไปใชในสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมมากมายทั่วโลกกวา 90 แหง โดยแนวการเรียนการสอนแบบ CDIO 

มุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) 4 ดานหลัก ซึ่งนับเปนหัวใจสำคัญของวิชาชีพวิศวกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ประจำป 2561
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ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เปดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน จํานวน 60 หลักสูตร โดยไดเปดหลักสูตรใหมจํานวน 
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก) สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืน   

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีปรับปรุงหลักสูตรในแตละสาขาวิชา
เพ่ือใหเปนปจจุบัน ตอบโจทยในการนําไปใชในการประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง 
ในปการศึกษา 2561 ไดแก 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะบริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
- สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะศิลปศาสตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

- สาขาวิชาการทองเที่ยว 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
- สาขาวิชาการโรงแรม 
- สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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พัฒนาคณาจารยใหมีศักยภาพดานการเรียนการสอน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

ยุคดิจิตอล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561  โดยมีอาจารยคุณสมคิด แซหลี และอาจารย 
อัมภาภรณ พีรวณิชกุล เปนวิทยากรใหความรูในเรื่องดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและ  
การวัดประเมินผลยุคดิจิทัล เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการไดเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ความรูเกีย่วกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิทัล เปนตน 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
เมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ 2561  โดยนายจิระศักดิ์ ธาระจักร รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
เปนประธานเปดโครงการฯ พรอมดวยคณาจารยเขารวมการอบรมในครั้งนี้   ซึ่งไดรับเกียรติจาก 
รศ.ดร.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขต
บางเขน) รศ.ดร.ปรัชญนันท นิลสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ 
ผศ.พิชญา พุกผาสุข จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.พระนคร  เปนวิทยากรบรรยายการแนะนํา
ขั้นตอนการจัดทําเอกสารประกอบการทําผลงานวิชาการ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย ผานการบรรยายหลักสูตรผูนําทางการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 โดย Assoc. Prof. Dr. Noel Stonehouse จาก The University of Melbourne 
ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งหลักสูตร “21st Century Skills for Educational 
Leadership in Higher Education นี้ เปนหลักสูตรพัฒนาทักษะสําหรับการเปนผูนําทางการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใหเกิดการปรับตัวกาวทันตอสถานการณการจัดการเรียนการสอนและ 
การบริหารการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยใหตระหนักถึงปญหาและความทาทาย  
ในการจัดการดานการศึกษา รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 
อันจะสงผลใหเกิดการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการพัฒนาทั่วทั้งองคกร  
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มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีความเขมแข็ง โดยในปการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง “สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุนยนต” (Digital Interdisciplinary and Robotics 
Institute; DIRI) อยางเปนทางการ โดยเปนหนวยงานใหมที่มีขอบเขตการดําเนินงาน บทบาทหนาที่ และ
โครงสรางการทํางานเพ่ือตอบสนองพันธกิจในการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในอนาคตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานที่ขึ้นตรง 
กับอธิการบดีในรูปของสถาบัน เทียบเทาคณะเพ่ือให
สามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางอิสระ และมีความคลองตัว
มากที่สุด โดยมุงหวังใหเปนหนวยงานศูนยกลางทางดาน
การสงเสริมทักษะการเรียนรูและการทํางานยุคใหมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นอกจากนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่น RMUTP 
Study Life เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย และนักศึกษา โดยแอพพลิเคชั่นนี้เปนแอพพลิเคชั่น 
ที่พัฒนาขึ้นบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลและการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและ
นักศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน ประวัติการเรียน ติดตออาจารย ดูตารางเรียน ตาราง
สอบ และอาจารยผูสอนสามารถดูตารางสอน ประวัติสวนตัว ดูรายชื่อนักศึกษาที่เปนที่ปรึกษา และดูรายชื่อ
นักศึกษาที่สอน และสามารถสงขอความถึงนักศึกษาได สามารถ download ไดที่ Google Play / App 
store พิมพ  RMUTP study life 

แนะนําเพิ่มเติม ตดิตอ Software Group 
Email:  software@rmutp.ac.th 
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มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีความเขมแข็ง โดยในปการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง “สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุนยนต” (Digital Interdisciplinary and Robotics
Institute; DIRI) อยางเปนทางการ โดยเปนหนวยงานใหมที่มีขอบเขตการดําเนินงาน บทบาทหนาที่ และ
โครงสรางการทํางานเพ่ือตอบสนองพันธกิจในการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในอนาคตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานที่ขึ้นตรง
กับอธิการบดีในรูปของสถาบัน เทียบเทาคณะเพ่ือให
สามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางอิสระ และมีความคลองตัว
มากที่สุด โดยมุงหวังใหเปนหนวยงานศูนยกลางทางดาน
การสงเสริมทักษะการเรียนรูและการทํางานยุคใหมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นอกจากนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่น RMUTP
Study Life เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย และนักศึกษา โดยแอพพลิเคชั่นนี้เปนแอพพลิเคชั่น
ที่พัฒนาขึ้นบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลและการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและ
นักศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน ประวัติการเรียน ติดตออาจารย ดูตารางเรียน ตาราง
สอบ และอาจารยผูสอนสามารถดูตารางสอน ประวัติสวนตัว ดูรายชื่อนักศึกษาที่เปนที่ปรึกษา และดูรายชื่อ
นักศึกษาที่สอน และสามารถสงขอความถึงนักศึกษาได สามารถ download ไดที่ Google Play / App
store พิมพ  RMUTP study life

แนะนําเพิ่มเติม ตดิตอ Software Group
Email:  software@rmutp.ac.th

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...มุงสรางบัณฑิตที่ดีสูสังคมไทย มหาวิทยาลัย
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม ควบคูไปกับ 
การเรียนรู เพ่ือพัฒนาไปสูความเปนบัณฑิตพึงประสงคของมหาวิทยาลัย ผานโครงการตางๆ เชน โครงการ
พัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุนที่ 14 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น 
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาที่มีความรูความสามารถพิเศษไดพัฒนาไปสูความเปนบัณฑิตพึงประสงค
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปดโอกาสใหไดรับประสบการณตรง มีโลกทัศนกวางไกล นอกเหนือจากการเรียน
การสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรม ระหวาง 5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เขารวมในโครงการ จะไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม การฝกมารยาทไทยและมารยาทสากล การฝกทักษะการพูด การเปนพิธีกร กิจกรรม
เรียนรูศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการเรียนรูวิถีชีวิตพอเพียง คายพัฒนาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
การเรียนรูการใชโปรแกรมตกแตงภาพและงาน กราฟฟก เปนตน ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมโครงการจะไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในหลายๆดาน ไดรับการฝกฝนและเพ่ิมพูนทักษะตางๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง 
เพ่ือกาวสูการเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอสังคมในอนาคต 
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการตางๆ ที่แตละคณะไดจัดขึ้นเพ่ือ มุงเนนผลิตบัณฑิต “นักปฏิบัติ 
ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สงเสริมใหนักศึกษา 
ไดศึกษาเรียนรูจากประสบการจริงผานสื่อที่หลากหลาย ไดลงมือปฏิบัติ นําเสนอ ฝกอบรม ผานโครงการหรือ
กิจกรรมตางๆ เชน 

- โครงการตลาดนัดนักศึกษา“RMUTP MARKET” จัดโดยชมรมผูประกอบการในสังกัดองคการ
นักศึกษาของราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูการซื้อขาย 
การผลิต การจําหนาย การโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและมีรายไดพิเศษระหวางที่กําลังศึกษา ตลอดจน
เปนการเตรียมพรอมนักศึกษาใหกาวสูโลกแหงอาชีพ สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา
“มหาวิทยาลัยผูสรางแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ ปฏิบัติเปนเลิศดานเทคโนโลยีและเปน  
ที่พ่ึงของสังคม” 

- งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษาตระหนัก
ถึงความจําเปนในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2561 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการ The Debut Project 8 ภายใตแนวคิด 
REFLECTION เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ซึ่งเปนโครงการแสดงผลงานนักศึกษาดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น แสดงถึงศักยภาพการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 4 ป และเปนเวทีใหนักศึกษานําผลงาน
เขารวมจัดแสดงและเผยแพรผลงาน สูสังคม อีกทั้งยังเปนการตอกย้ําการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
ดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 

- คณะคหกรรมศาสตร จัดอบรมหลักสูตรออกแบบตกแตงอาหาร (Culinary Dosing) 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  โดยมี Mr. Andrian Woodhouse จาก Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด
เปนวิทยากรถายทอดประสบการณในการสรางสรรคสูตรอาหารที่แปลกใหมใหตรงความตองการของผูบริโภค 
การสรางนวัตกรรมและการสรางสรรคดานการทําอาหาร ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน
และการประกอบอาชีพ 

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาและศิษยเกา 
โดยแบงเปน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกศิษยเกาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ในหัวขอ 
การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร  และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรูที่ทันตอสถานการณ 
ที่เปลี่ยนแปลงในยุคอินเตอรเน็ตสรรพสิ่ง ในหัวขอ การประยุกตใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตสรรพส่ิง 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 

- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธของ
นักศึกษา โดยแสดงผลงานดานบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ และสถาปตยกรรม เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 

- โครงการการพัฒนาศักยภาพสูเปนนักธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยคณะบริหารธุรกิจ  มีกิจกรรม
การแบงกลุมทํากิจกรรมสรางสรรคพัฒนาความรูสูการเปนนักธุรกิจ ซึ่งไดมีการบรรยายใหความรูในหัวขอ
“การบริหารธุรกิจการขนสงทางบก และการจัดสงสินคา” และ “บทบาทโลจิสติกสกับอุตสาหกรรม” โดย 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เปนตน 
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นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ 

ดานบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ และ

สถาปตยกรรม

มุงเนนผลิตบัณฑิต “นักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” 

โครงการ The Debut Project 8 ภายใตแนวคิด REFLECTION

 เสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาและศิษยเกาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักสูตรออกแบบตกแตงอาหาร (Culinary Dosing)

จาก Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด
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ภาวะการมีงานทำ

จํานวน 
(คน)

รอยละ 
(จากขอ)

จํานวน
(คน)

รอยละ 
(จากขอ)

จํานวน 
(คน)

รอยละ 
(จากขอ)

1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 2,865 56 2,921
2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา
ภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา 2,837 99.02 % (1) 56 100 % (1) 2,893 99.04 % (1)

3. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 1,602 56.47 % (2) 11 19.64 % (2) 1,613 55.76 % (2)

3.1 ตรงสาขาท่ีเรียน 1,142 71.09 % (3) 9 81.82 % (3) 1,151 71.36 % (3)
3.2 ไมตรงสาขาท่ีเรียน 460 28.71 % (3) 2 18.18 % (3) 462 28.64 % (3)

4. จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 145 5.11 % (2) 3 5.36 % (2) 148 5.12 % (2)
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 175 6.17 % (2) 40 71.43 % (2) 215 7.43 % (2)
6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 47 1.66 % (2) 0 0 % (2) 47 1.62 % (2)
7. จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 11 0.93 % (2) 0 0 % (2) 11 0.38 % (2)
8. จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร 38 1.34 % (2) 0 0 % (2) 38 1.31 % (2)
9. จํานวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 27 0.95 % (2) 2 3.57 % (2) 29 1.00 % (2)
10. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (3+4) 1,747 68.81 % (*) 14 100 % (*) 1,761 68.98 % (*)

ท่ีมา : ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   (ขอมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2562)

รวม

* (2-5-6-7-8-9)

ระดับปริญญาตรี
ขอมูลพ้ืนฐานการมีงานทําของบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตทั้งหมด นับเฉพาะบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ปการศึกษา 2561 เทานั้น ไมนับบัณฑิตที่เปนนักศึกษาตกคาง

มหาวิทยาลัยไดจัดทำระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชประกอบการวิเคราะหในการพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงกับตลาดแรงงาน

โดยในปการศึกษา 2561 มีบัณฑิตที่จบตรงตามหลักสูตร จำนวน 2,865 คน แสดงรายละเอียดดังตาราง
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ยุทธศาสตรที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานดานการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี ดวยความมุงมั่น

ในการพัฒนาและนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ของอาจารย นักวิจัย และบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย เผยแพรสูสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

และเปนชองทางประชาสัมพันธผลงานของมหาวิทยาลัยสูสาธารณชน รวมทั้งเปนการสรางเครือขาย

ความรวมมือในดานการวิจัยใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ในการดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 203 โครงการ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 41,168,100 บาท 

โดยแบงเปน งบประมาณรายจาย จำนวน 37,607,400 บาท และงบประมาณเงินรายได จำนวน 

3,560,700 บาท นอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่ไดรับจากภายนอก จำนวน  46,912,484 บาท

ตัวอยางโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชน

- การพัฒนาผลิตภัณฑแผนยิปซัมประเภททนไฟผสมเสนใยจากใบตนขาวโพดสําหรับใชในอาคาร

ประหยัดพลังงาน

- การพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมเพ่ือการศึกษาในยุคดิจิตอล

- การพัฒนาโปรแกรมจําลองปฏิบัติการระบบสื่อสารโดยใช GUI MATLAB

- การออกแบบและตกแตงวัสดุสิ่งทอสําหรับเครื่องแตงกายดวยนวัตกรรมแผนฟลม

- การผลิตสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครกับการถายทอดสด

รายการโทรทัศนผานเครือขายสังคม

- รูปแบบสมรรถนะเพื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

- การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการดํารงชีวิตอิสระของผูพิการ 

- การพัฒนาการจัดการขยะ ในชุมชนตลาดเทวราช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือความเปนอยูดี

และการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

- การวิจัยเพ่ือการพัฒนาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห : การวิเคราะหก่ึงจุลภาคเพ่ือเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

- การเพ่ิมเสถียรภาพของระบบไฟฟากําลังดวยอุปกรณ FACTS

- การสรางและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการจําลองกรณีศึกษาของระบบไฟฟาในระบบปรับอากาศ

- การนําโซลารเซลลก่ึงใสมาใชกับเกษตรกรรมการปลูกพืช เปนตน
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โครงการการประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

และการออกแบบ และ 1 สถาบัน ไดแก สถาบันวิ จัยและพัฒนา เปนการนําเสนอภาคบรรยาย
(Oral Presentation) 6 ผลงาน แบงเปนระดับชาติ 5 ผลงาน ระดับนานาชาติ 1 ผลงาน การนําเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 36 ผลงาน เปนระดับชาติ 36 ผลงาน 

2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่มีความสรางสรรคสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 1 ผลงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร

3. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ รวม 10 ผลงาน จาก 3 คณะ ไดแก 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 2 ผลงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 ผลงาน และคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ 2 ผลงาน และ 1 สถาบัน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 คน 84 คน
2. จํานวนผลงาน 30 ผลงาน 42 ผลงาน
3. จํานวนผูเขาชมงาน 400 คน 421 คน
4. ความพึงพอใจ รอยละ 85 รอยละ 88.40

5. ผลสัมฤทธิ์
บทความวิจัยดีเดนภาคบรรยาย ระดับชาติ จํานวน 2 รางวัล

สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

รางวัล
ชนะเลิศ

รศ.ประสงค กานแกว ศึกษาหาเปอรเซ็นตการหดตัวของ
พลาสติก อไครโลไนไตรบูตาเดียน
สไตรรีน โดยยึดตามมาตรฐาน
ASTM D9 5 5 Standard Test 
Method

คณะวิศวกรรมศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปกรรม และ
งานสรางสรรค

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นายธานี สุคนธะชาติ การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุ
ภัณฑจากตนผือสําหรับผลิตภัณฑ
ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

บทความวิจัยดีเดนภาคโปสเตอร ระดับชาติ จํานวน 5 รางวัล

สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน
มนุษยศาสตร สังคม
วิทยาและการศึกษา

รางวัล
ชนะเลิศ

ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา การพัฒนาเว็บไซตภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

คณะศิลปศาสตร

วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจนชีวัน การออกแบบระบบปอนโซเดียม
ไฮโปคลอไรดในระบบน้ําหลอเย็น
ของโรงกลั่นน้ํามัน

คณะวิศวกรรมศาสตร

 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยางตอเนื่อง
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสูการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดกําหนดวิสัยทัศน 

การเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” โดยมีพันธกิจ 4 พันธกิจหลัก 

เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ สําหรับภารกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในเรื่องการพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพเพื่อ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ โดยความรวมมือของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความรวมมือ

กับเครือขายภายนอกทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคการผลิต ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดเริ่มพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ต้ังแตป พ.ศ. 2550 และไดพัฒนา

อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยรุนเกา และการสรา

วิจัยรุนใหม ยังไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพ

และคุณภาพ รวมทั้ง สามารถนําผลการวิจัยประยุกตสูการใชประโยชนตอสังคม ชุมชน ภาคการผลิต

และอื่นๆ สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดใหความสำคัญ

ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางสมดุลและปรับระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) “การพัฒนากําลังคนภาครัฐ” โดยไดดําเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง

นอกจากนี้ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู

ไดกําหนดประเด็นการวิจัยภายใตยุทธศาสตร : การวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย 

โดยมีกลยุทธ/เปาประสงค : สังคมไทยพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกดวย 

และเพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยจึงไดจัดกิจกรรม “สรางและ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการดําเนินงาน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  เทคนิคการตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

      ดวยโปรแกรม Turnitin  

กิจกรรมที่ 2  เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป spss  

กิจกรรมที่ 3  เทคนิคการเขียนคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวขอ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก”
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเร่ือง How to Get Published in Major Academic Journals  โดยไดรับเกียรติจาก
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จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะการตีพิมพบทความวิจัยในระดับนานาชาติและเทคนิคการนำเสนอบทความ

ที่จะทำใหไดรับการตอบรับตีพิมพบทความในวารสารระดับนานาชาติที่มีคา Impact สูง 

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสูการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปน
โครงการทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหดําเนิน
โครงการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการทําวิจัยในดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดมาอยาง
ตอเนื่องทุกป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ดวยโปรแกรม Turnitin

กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป spss
กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวขอ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก”

    
กิจกรรมที่ 1  เทคนิคการตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการดวยโปรแกรม Turnitin  
วันดําเนินงาน : วันที่ 12 ,18 และ 22 ธันวาคม 2560 

วันที่ 11 และ 16  มกราคม 2561  
สถานที่  : หอง Learning Space 1 ชั้น 3 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

177 คน 4.44 88.80 

กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป spss  
วันดําเนินงาน : 22-23 กุมภาพันธ 2561  
สถานที่  : หอง Learning Space 1 ชั้น 3 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

46 คน 4.52 90.40 

กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
วันดําเนินงาน : 25 เมษายน 2561 
สถานที่  : หอง Learning Space 1 ชั้น 3 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

39 คน 4.46 89.20 

กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวขอ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก” 
วันดําเนินงาน : 28 มิถุนายน 2561 
สถานที่ : หองประชุมเฟองทอง อาคารอเนกประสงค  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

58 คน 4.48 89.60 

    

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผูเขารวม
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การจัดตั้งกองทุนวิจัย

ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย เพื่อเปนกลไก

ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เร่ิมดำเนินการตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การขอรับความคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้นและการดำเนินกิจกรรมอื่น

ที่เกี่ยวของกับการวิจัย

1. สนับสนุนเงินรางวัล

สนับสนุนการตีพิมพบทความ จำนวน 92 บทความ เปนบทความวิจัยระดับชาติ 23 บทความ 

ระดับนานาชาติ 66 บทความ และบทความวิชาการระดับชาติ 3 บทความ รวม 2,106,000 บาท (สองลาน

หนึ่งแสนหกพันบาทถวน)

3

สรุปจํานวนบทความและเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน จํานวน 
(บทความ) รอยละ จํานวนเงิน 

(บาท) รอยละ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 4 4.35 34,000 1.61 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 9 9.78 71,000 3.37 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 3.26 21,000 1.00 
คณะบริหารธุรกิจ 21 22.83 429,000 20.37 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 34 36.96 1,060,000 50.33 
คณะวิศวกรรมศาสตร 10 10.87 228,000 10.83 
คณะศิลปศาสตร 3 3.26 27,000 1.28 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 8 8.70 236,000 11.21 

รวม 8 หนวยงาน 92 100.00 2,106,000 100.00 

กราฟแสดงจํานวนบทความที่ไดรับการสนับสนุนเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

4 9 3

21

34

10

3
8

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบ
แฟช่ัน

จํานวนบทความ (บทความ)

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
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2. ผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

3. รายงานรับ-จาย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย

28

รายงานรับ-จาย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
บัญชีเงินรับฝาก กองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ 

รายรับ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   18,887,265.48 
รับเงิน คาวิจัยและพัฒนา-บุคคลนอก  6,286,600.00 
รายไดเหลือจายจากโครงการวิจัย 12,835.00 
ดอกเบี้ย  112,062.92 

รวมรายรับ 25,298,763.40 

รายจาย 
ถอนเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย  4,803,265.13 

รวมรายจาย    4,803,265.13 

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 20,495,498.27 

 
  

 

( นายอภิสิทธิ์ ตันอวม )
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผูอํานวยการกองคลัง

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

6 

3. ผลการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

3.1 การใชจายเงิน

รายการ การดําเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) จํานวน หนวยนับ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพบทความ 92 เรื่อง 2,106,000.00 
2. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(วช.) ประเมินขอเสนอการวิจัย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อพัฒนาขอเสนอการวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2563

77 คน 263,900.00 

3. คาตีพิมพบทความวิชาการและงานวิจัยแบบออนไลนสําหรับการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

1 กิจกรรม 122,542.23 

4. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 8

1 กิจกรรม 129,200.00 

5. คาสมาชิกฐานขอมูล Scopus และคาธรรมเนียมในการโอนเงิน 1 กิจกรรม 1,120,838.90 
6. คาโปรแกรม Turnitin 1 กิจกรรม 1,050,784.00 
7. เงินรางวัลสนับสนุนหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน 10,000.00 

รวม 4,803,265.13 บาท  
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สรุปขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่มา :  สรุปขอมูลการจดทะเบียนงานทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) 2550-2561

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับ ขอมูลการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ

ประเภท ลักษณะงาน เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน วันท่ีออกหนังสือรับรอง

1 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 362011 วาดเลนสูการสรางสรรคผลิตภัณฑ นางสาวยุวดี พรธาราพงศ สถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ

12 มกราคม 2561

2 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 364798 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอคุณลักษณะทาง 
 จริยธรรมนักศึกษาส่ือสารมวลชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 

นางสาวฉันทนา ปาปดถา เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 17 พฤษภาคม 2561

3 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 41346 การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือ
มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 17 พฤษภาคม 2561

4 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 364797 สารสกัดจากกระเทียมเพ่ือยับย้ังโรคแอนแทรคโนสใน
กลวยนํ้าวา

นายธนภพ โสตรยม เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 17 พฤษภาคม 2561

5 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 364796 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากปลายขาวไรสเบอรร่ีเพ่ือ
ผูสูงอายุสูเชิงพาณิชย

นายธนภพ โสตรยม เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 17 พฤษภาคม 2561

6 สิทธิบัตร ประดิษฐ 1201002756 เคร่ืองทดสอบสัมประสิทธ์ิการพาความรอนแบบบังคับ
ของจานเบรกแบบดิสก

นายศุภชัย หลักคํา คณะวิศวกรรมศาสตร 11 มิถุนายน 2555

สรุปขอมูลการจดทะเบียนงานทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 
หัวขอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความทาทายดานสังคมดิจิทัล 

(ICON SCI the 9th RMUTP International Conference on Science, technology and Innovation 

for Sustainable Development : Challenges Towards the Digital Society) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 สนับสนุนงานวิจัย

ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนบนความทาทายดานสังคมดิจิทัล จัดขึ้น

ระหวางวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

  การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและ

ผลงานวิจัยทางดานตางๆ อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจัย อันกอใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในดานเนื้อหา กระบวนการวิจัย องคความรู และระเบียบวิธีวิจัยใหมๆ ระหวาง

นักวิจัยในประเทศและตางประเทศนำไปสูการตอยอดองคความรู ซึ่งมุงเนนผลักดันแนวคิดการพัฒนา

ดานสังคมดิจิทัลอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเปนการ

ขับเคลื่อนสูสังคมดิจิทัลอยางแทจริง

 โดยปนี้ไดรับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีเปด มีหัวขอ

การประชุมท่ีนาสนใจ 4 ดาน ไดแก ดานวิทยาศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืน ดานวิศวกรรมนวัตกรรมและวิศวกรรม

การพัฒนาอยางย่ังยืน ดานความย่ังยืนของส่ิงทอและเส้ือผาและดานการสรางแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร 

ท้ังน้ี ผลงานวิจัยท่ีไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการจะไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการของ Applied Mechanics 

and Materials และวารสารวิชาการของ Economic Modelling

 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐดวย อาทิ ตูอานฉลาก

ยาสามัญประจำบานแบบอารเอฟไอดีควบคุมดวยอาดุยโน BLUE Flame FC-Bike 97 ชุดแก็สไฮโดรเจนจากพลังน้ำ

สำหรับรถจักรยานยนตพลังงานรวม เว็บไซตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาขาวมาทอมือ

โดยนักวิจัยจากประเทศไทยและตางชาติสงผลงานเขารวมกวา 173 ผลงาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
ในหัวของาน “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมกาวไกลสู Thailand 4.0” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แหง

รวมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในหัวของาน “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมกาวไกลสู

Thailand 4.0” ระหวางวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การจัดงาน

ประชุมครั้งนี ้มีจุดมุงหมายเพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัย

มีการนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ นานาชาติ การประกวดผลงานศิลปะและงานสรางสรรค

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการงานวิจัย ในการนี้ไดรับเกียรติจาก

พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง ยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปด

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผลงานเขารวมกิจกรรม ดังนี้

1. บทความระดับชาติ 41 บทความ ระดับนานาชาติ 1 บทความ จาก 9 หนวยงาน ไดแก

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  - คณะบริหารธุรกิจ

- คณะวิศวกรรมศาสตร  - คณะศิลปศาสตร

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - คณะสถาปตยกรรมศาสตร

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เปนการนำเสนอภาคบรรยาย(Oral Presentation) 6 ผลงาน แบงเปนระดับชาติ 5 ผลงาน ระดับนานาชาติ 

1 ผลงาน การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 36 ผลงาน และระดับชาติ 36 ผลงาน 

2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่มีความสรางสรรคสอดคลองกับการขับเคลื่อน

ประเทศไทย 1 ผลงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร

3. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ รวม 10 ผลงาน จาก 4 หนวยงาน ไดแก

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 2 ผลงาน 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 ผลงาน 

- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2 ผลงาน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน

สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
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รางวัลที่ มทร.พระนคร ไดรับจากการสงผลงานวิจัยเขารวมประกวด 

ค

โครงการการประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

และการออกแบบ และ 1 สถาบัน ไดแก สถาบันวิ จัยและพัฒนา เปนการนําเสนอภาคบรรยาย
(Oral Presentation) 6 ผลงาน แบงเปนระดับชาติ 5 ผลงาน ระดับนานาชาติ 1 ผลงาน การนําเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 36 ผลงาน เปนระดับชาติ 36 ผลงาน 

2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่มีความสรางสรรคสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 1 ผลงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร

3. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ รวม 10 ผลงาน จาก 3 คณะ ไดแก 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 2 ผลงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 ผลงาน และคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ 2 ผลงาน และ 1 สถาบัน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 คน 84 คน
2. จํานวนผลงาน 30 ผลงาน 42 ผลงาน
3. จํานวนผูเขาชมงาน 400 คน 421 คน
4. ความพึงพอใจ รอยละ 85 รอยละ 88.40

5. ผลสัมฤทธิ์ 
บทความวิจัยดีเดนภาคบรรยาย ระดับชาติ จํานวน 2 รางวัล 

สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน 
วิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยี 

รางวัล
ชนะเลิศ 

รศ.ประสงค  กานแกว ศึกษาหาเปอรเซ็นตการหดตัวของ
พลาสติก อไครโลไนไตรบูตาเดียน 
สไตรรีน โดยยึดตามมาตรฐาน 
ASTM D9 5 5 Standard Test 
Method 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาปตยกรรมศาสตร 
ศิลปกรรม และ      
งานสรางสรรค 

รางวัล  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

นายธานี  สุคนธะชาติ การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุ
ภัณฑจากตนผือสําหรับผลิตภัณฑ
ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

บทความวิจัยดีเดนภาคโปสเตอร ระดับชาติ จํานวน 5 รางวัล 

สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน 
มนุษยศาสตร สังคม
วิทยาและการศึกษา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา การพัฒนาเว็บไซตภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

คณะศิลปศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยี 

รางวัล  
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจนชีวัน การออกแบบระบบปอนโซเดียม            
ไฮโปคลอไรดในระบบน้ําหลอเย็น
ของโรงกลั่นน้ํามัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

RMUTCON2018
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ง

โครงการการประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

บทความวิจัยดีเดนภาคโปสเตอร ระดับชาติ (ตอ) 

สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน 
สถาปตยกรรมศาสตร 

ศิลปกรรม และ     
งานสรางสรรค 

รางวัล 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

น.ส.มัทนี ปราโมทยเมือง การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสตรีแปรรูป 
ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค 
จังหวัด กาญจนบุรี 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

สถาปตยกรรมศาสตร 
ศิลปกรรม และ     
งานสรางสรรค 

รางวัล 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

น.ส.มัทนี ปราโมทยเมือง การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไทย 
เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ 
อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรม 
ไทยวน อํ าเภอเสาไห  จั งหวั ด 
สระบุรี 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

เศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ 

รางวัล 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ผศ.ดร.ศิริรัตน ชํานาญรบ ก า ร พั ฒ น า  Application เพื่ อ
กําหนดราคาสินคาชุมชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ประเภทบุคคลทั่วไป นักวิจัย อาจารย จํานวน 1 รางวัล 

สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน 
สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมเพื่อสังคม 
รางวัล 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ดร.พสิษฐ สุวรรณภิงคาร nCubeW2 H’ nano cube 
Water2Hydrogen gas ชุ ด แยก              
แกสไฮโดรเจนออกจากน้ําขนาด    
นาโน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา อุปสรรค
1. การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่จัดมีความลาชาในการดําเนินงาน
2. การขออนุมัติโครงการมีความลาชา
3. ผูเขารวมงานมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางตลอดเวลา
ขอเสนอแนะ
1. ขอระยะเวลาที่แนนอนในการดําเนินงานกับหนวยงานที่จัด
2. ติดตอประสานงาน สอบถามความคืบหนาเปนระยะๆ
3. จัดทําตาราง ขอกําหนด ที่ชัดเจน ใหผูเขารวมงานอานกอนยืนยันการเดินทาง

7. การใชจายงบประมาณ
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
งบประมาณเงินรายจาย ประจําปงบประมาณ 2561

หมวดคาใชสอย 540,967.67 บาท
หมวดคาวัสดุ 79,534.00 บาท
รวม 620,501.67   บาท

  (หกแสนสองหม่ืนหารอยเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค)

ขอมูลจาก : รายงานผลการดำเนินงานโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่10 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ

การบริการวิชาการแกชุมชนเปนพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุงยกระดับ เพิ่มพูนความรู 

กระจายโอกาส และสงเสริมการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีไปสูทองถิ ่น ประชาชน ทั้งในเมือง

และชนบท เพื่อนอมนำแนวคิดและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 

มาแปลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและ

ถายทอดองคความรู ซึ ่งเปนการบูรณาการการทำงานรวมกับชุมชนและภาคีตางๆ รวมทั้งเปนการ

สรางเครือขายความรวมมือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสังคมตอไป

โดยในป 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 

จำนวน 35 โครงการ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 5,354,210 บาท โดยแบงเปน งบประมาณ

รายจาย จำนวน 5,000,000 บาท และงบประมาณเงินรายได จำนวน 354,210 บาท 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดลงนามความรวมมือ

และบูรณาการการทำงานรวมกับองคกรภายนอก จำนวน 5 เครือขาย ดังนี้

วันที่ 2 มีนาคม 2561

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางยั่งยืน 

กับ จังหวัดราชบุรี เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

ผูประกอบการ OTOP และมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

กับ องคการบริหารสวนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี และองคการบริหารสวนตำบลหนองหญาปลอง

จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 

จัดการประชุมเพ่ือประชาสัมพันธเสนอแนวทางการใหบริการวิชาการแกสังคม กับสำนักงานกองทุน

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี พรอมทั้งลงพื้นที่ชุมชนใน 5 กลุม ไดแก 

1) กลุมผูเลี้ยงโคนม ตำบลพังตรุ อำเภอทามวง

2) กลุมฟนฟูบานตาลเสี้ยน ตำบลรางสาลี่ อำเภอทามวง

3) กลุมผูปลูกดีปลี ตำบลทุงทอง อำเภอทามวง

4) กลุมเกษตรยั่งยืนหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

5) กลุมเบญพาดรักษเกษตรกร ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาการเรียนรูโปรแกรมชวยออกแบบทางวิศวกรรม

Siemens Solid Edge กับบริษัท ดีไซน ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือเทคโนโลยี

ใหสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน 

กับ สำนักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อรวมมือกันสงเสริมและสนับสนุนผูนำชุมชน

ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนา

ตอยอดการผลิต การจัดการ และการตลาด เพิ่มศักยภาพและสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑชุมชน 

เครือขายความรวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับองคกรภายนอก
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มทร.พระนครมีความเขมแข็งในการถายทอดองคความรูสูชุมชน ในองคความรูดานสิ่งประดิษฐ

การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและไมใชอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑและ

การตลาด เพ่ือผลประโยชนในเชิงพาณิชย สามารถสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหชุมชนและสังคม

ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการและการใหบริการวิชาการดังกลาว มหาวิทยาลัย

ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางรับผิดชอบในการดำเนินงานโดยความรวมมือ

จาก 9 คณะ “โครงการบริการวิชาการสัญจรสูชุมชน” จึงเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนอง

นโยบายดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตรการบริหารองครวม

เชิงรุกกาวแรกในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2558-2568)

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสูชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการสำรวจปญหาความตองการและแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยสำรวจขอมูล

ชุมชนจำนวน 25 กลุม ในจังหวัดราชบุรี ไดแก 

อำเภอเมืองราชบุรี ไดแก ไรสุขใจ, วิสาหกิจชุมชนรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด บานหนองนางแพรว,

ชุมชนหมูบานตะโก, กาดวิถีชุมชนคูบัว 

อำเภอวัดเพลง ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรจรูณศรี, กลุมปลูกมะพราวน้ำหอม 

บานนางสูญ 

อำเภอดำเนินสะดวก ไดแก ศูนยสงเสริมอาชีพสตรีโอทอป 4 ดาว, กลุมขาวทอดกระทงทอง 

อำเภอโพธาราม ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตขาวแปรรูปขาวกลองเตาปูน, กลุมเตาหูดำ

สมุนไพรสูตรโบราณ, ทองเที่ยววัดเขาชองพราน 

อำเภอบานโปง ไดแก กลุมน้ำพริกหมู 16, ทองเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมไทยวน 

อำเภอจอมบึง ไดแก ศูนยเรียนรูอยูเย็นเปนสุข, วิสาหกิจชุมชนเห็ดผักหลากชนิดปลอดสารพิษ

สูชีวิตพอเพียง กลุมบานหนองไผศูนยผาจกวัดรางบัว 

อำเภอสวนผึ้ง ไดแก กลุมแปรรูปถั่วดาวอินคาบานทามะขาม, กลุมอาชีพชุมชนบานผาปก,

หมูบานเชิงวัฒนธรรมหมูบานหวยแหง 

อำเภอบานคา ไดแก กลุมพันจันทรหวานละมุน, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบานคา, หมูบาน

โปงกระทิงบน กลุม OTOP สตรีบานบึง  

วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการใหคำปรึกษาเชิงลึก รวมกับชุมชน 9 กลุม โดยการลงพื้นที่กลุมและ

สถานที่จริงของชุมชนที่เสนอความตองการ ซึ่งนำผลจากการสำรวจประเด็นปญหา ความตองการ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมที่ 1  นำมาสรุปความตองการรับบริการอยางเรงดวนของชุมชนในพื้นที่

จังหวัดราชบุรี โดยการพัฒนาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ (LOGO) ของผลิตภัณฑ จำนวน 9 แบบ 

จาก 9 กลุมชุมชนของอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอ

สวนผึ้ง และอำเภอบานคา รวมทั้งการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธชุมชนรวมกับชุมชนคูบัว  

โครงการการบริการวิชาการสัญจรสูชุมชน
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ดําเนินการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีแกผูรับบริการจํานวน 149 คน เผยแพรประชาสัมพันธ

จํานวน 21 ครั้ง ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 97.40 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

/  ( ) 

/

1. จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทาง เทคโนโลยี (คน) 15 41 

2. จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี (คน) 100 108 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 80.00 97.40 

ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี (งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561) ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

/  ( ) 

/

1. จํานวนผูรับบริการ (คน) 115 149 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ในกระบวนการใหบริการ (รอยละ) 90.00 93.80 

3. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน (รอยละ) 86.00 99.33 

4. ความพึงพอใจของผูรบับริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจาก
การบรกิาร (รอยละ) 

85.00 97.40 

5. งานบรกิารวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ) 95.00 100.00 

ก
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- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รวมมือกับมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จัดโครงการ

อบรมถายทอดความรูทักษะและเสริมสรางวิชาชีพเพ่ือรวมสานตองานท่ีพอทำ โครงการพระราชดำริ

ไรพรมแดน วันท่ี 2-3 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกำพรา (หลัก 67) ในพระบรมราชูปถัมภฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงเวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยทีมคณาจารยรวมถายทอดองคความรูดานการสกรีน และการออกแบบของที่ระลึกตางๆ อาทิ 

กระเปาผา เสื้อยืด รวมถึงกลุมเกษตรชุมชน อำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย รวมถายทอดองคความรู

ดานเกษตรและหัตกรรม อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกมะนาว และการจักสาน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแก

อาจารย และ นักเรียนในโรงเรียนวัฒนธรรมฯ หลัก 67 อีกชองทางหนึ่ง  

- คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน ดำเนินการจัดอบรม

สัมมนาใหกับกลุมบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัย

เทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

โดยดำเนินการระหวางวันที่  17 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ บูรณาการ

และเสริมสรางทักษะกระบวนการเรียนการสอนวิชาชางรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 และพัฒนา

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต

ไดรับการยอมรับใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ
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- โครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถกอนใช” โดยอาจารยและนักศึกษา

จากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดานเครื่องยนตใหบริการแกคนในชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ในวันเสารที่ 21 เมษายน 2561  โดยใหบริการการเปลี่ยนถาย

น้ำมันเครื่องฟรี  พรอมตรวจเช็คระบบตางๆของเครื่องยนต ทั้งรถยนตและรถจักรยานยนต  

- โครงการกิจกรรมจิตอาสา บริการวิชาการแกสังคม ฝกอาชีพการทำเบเกอรี ่ สูตรโชติเวช 

สำหรับผูบกพรองทางสติปญญา มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ 

โดยมีอาจารยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรเปนผูใหความรู ณ มูลนิธิชวยคนปญญาออนฯ เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ วันท่ี 24 เมษายน 2561
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 - กรมพัฒนาฝมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ

แหงรัฐ เพื ่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ ่มรายได และความมั่นคงในชีวิต ที ่สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 13 

กรุงเทพมหานคร เมื ่อว ันที ่  15-17 กรกฎาคม 2561 การฝกอบรมครั ้งนี ้  สำนักงานพัฒนาฝม ือแรงงาน 

มอบหมายใหคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดวิทยากร

ในการฝกอบรมขนมไทย จำนวน 5 รุ น ใหกับผู มีรายไดนอยที ่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ เพื ่อสรางความรู 

และทักษะอาชีพ ใหสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร างรายได และมีความมั ่นคงในชีว ิต 

 -  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะดานการออกแบบ

เชิงบูรณาการรวมกับชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑเชิงการทองเที่ยว เมื่อวันที่ 10 - 11 

สิงหาคม 2561 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง และ

โครงการสถานศึกษาพี่เลี้ยง โดยเปนการอบรบเชิงปฏิบัติ ในการพัฒนาทักษะทางดานการออกแบบ และการนำ

อัตลักษณพื้นถิ ่น มาเปนสวนผสมในดานการออกแบบ เพื่อการยกระดับสูการสรางผลิตภัณฑของที่ระลึก

ประจำทัองถิ่นเชิงการทองเที่ยว โดยแบงหลักสูตร การอบรมเปน 3 หลักสูตร ดังนี้

 1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกเชิงการทองเที่ยวดวย เทคนิคการระบายสีรองเทาผาใบ

 2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑถุงผาที่ระลึกเชิงการทองเที่ยวดวย เทคนิคการพิมพสกรีน

 3. พัฒนารูปแบบสถานที่ทองเที่ยวดวยการทำหุนจำลองทางสถาปตยกรรม

โดยโครงการจัดข้ึนท่ี โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี อำเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี โดยไดรับความสนใจจากนักเรียน

ผูเขารับการอบรมทั้งหมด 60 คน อีกทั้งในโอกาสนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ยังไดดำเนินการ

แนะแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่เขารวมการอบรม เพื่อใหทราบถึงลักษณะการเรียนการสอนในการศึกษาตอของมหาวิทยาลัย
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- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “การใชระบบสารสนเทศในการพัฒนา

สื่อการสอนดวยโปรแกรม Microsoft Publisher” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบานแมน้ำนอย ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ ่น 

เพื ่อสรางโอกาสการเรียนรู ดานเทคโนโลยี ซึ ่งจะทำใหนักเรียนเกิดความสนใจ มีความสนุกสนาน

ในการเรียน และพัฒนาความคิดไดมากขึ ้น ท้ังน้ีนายมนตรี รัตนวิจิตร ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มทร.พระนคร ยังเปนตัวแทนมอบชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน เคร่ืองคอมพิวเตอร จำนวน

 10 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร จำนวน 1 เครื่อง ใหโรงเรียนดังกลาวสำหรับใชในการเรียนการสอน รวมถึง

เจาหนาที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการติดตั้งอุปกรณ ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ระบบสัญญาณเครือขาย และกลองกระจายสัญญาณ (Switch Hub) ภายในอาคารเรียน

ใหมีความเสถียรและครอบคลุมพื ้นที ่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมน้ำนอย จ.กาญจนบุรี  
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โดยมีผลการดำเนินงาน เชน 

- ใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีการทำขนมถุงทองแชแข็งพรอมรับประทาน สาธิตและ

ถายทอดเทคโนโลยีการทำปนขลิบทอด แกกลุมดอกไมประดิษฐบานองครักษ ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง

จังหวัดอางทอง ใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีการทำกระยาสารท และการทำฝอยทอง ใหแก

กลุมทำขนมไทยบานกะเรนเล็ก ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก จังหวัดอางทอง โดยบูรณาการแผนงาน

รวมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอางทอง

- สาธิตและถายทอดเทคโนโลยีการทำคุกกี้สับปะรด ทารตสับปะรด ขนมเปยะกุหลาบ และขนมเปยะ-

สติ๊กไสสับปะรด แกกลุม OTOP สตรีบานบึง ตำบลบานบึง อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี โดยบูรณาการแผนงาน

รวมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

- ใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นของมะขามแชอิ่ม และ

การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะขามเปนมะขามจ๊ีดจาด มะขามแกว และเยลล่ีมะขาม แกกลุมเบ็ญพาดรักษเกษตรกร

ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยบูรณาการแผนงานรวมกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

จังหวัดกาญจนบุรี

- ใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีผานทาง Call Center และชองทางอื่นๆ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี

- ดำเนินการใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีแกผูรับบริการจำนวน 149 คน 

- เผยแพรประชาสัมพันธ จำนวน 21 ครั้ง 

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 97.40 
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สรุปผลการดำเนินงาน

ดําเนินการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีแกผูรับบริการจํานวน 149 คน เผยแพรประชาสัมพันธ

จํานวน 21 ครั้ง ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 97.40 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี

/  ( ) 

/    
 

1. จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทาง เทคโนโลยี (คน) 15 41 

2. จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี (คน) 100 108 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 80.00 97.40 

ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี (งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561) ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

/  ( ) 

/    
1. จํานวนผูรับบริการ (คน) 115 149 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ในกระบวนการใหบริการ (รอยละ) 90.00 93.80 

3. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน (รอยละ) 86.00 99.33 

4. ความพึงพอใจของผูรบับริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจาก
การบรกิาร (รอยละ)

85.00 97.40 

5. งานบรกิารวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ) 95.00 100.00 

ก
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ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักในความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดวยเชื่อมั่นวา วัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอันดีงามของจิตใจ ชวยเสริมคุณคาใหบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติตอไป โดยจัดกิจกรรมดานศิลปะและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรงปลูกฝงจิตสำนึกใหนักศึกษาและบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยใหรูจักคุณคา รูจักอนุรักษ ทำนุบำรุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนเอกลักษณ

และมรดกที่ล้ำคาของชาติใหคงอยูอยางมั่นคงตอไป

โดยในป 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เปนการพัฒนาดาน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอมใหย่ังยืนอยางหลากหลาย ท้ังดานการสืบสานประเพณีไทย, 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย, ทำนุบำรุงพิธีกรรมทางศาสนา, รักษาสิ่งแวดลอม เปนตน  
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“ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานตวิถีไทย” 

โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดีเปนประธาน 

ซ่ึงภายในงานมีการตักบาตรขาวสารอาหารแหง การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผูใหญ 

โดยรณรงคใหผู บริหาร บุคลากร แตงกายชุดไทย

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม สงเสริมการแสดงออก

ถึงความกตัญู ความรักและความสามัคคี เมื ่อวันที ่

11 เมษายน 2561  

 อนุรักษและทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย
“สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำป 2561” 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมกิจกรรม

ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำป 2561 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

เพื่อสงเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาใหคงอยูและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

ตลอดจนเปนการนอมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองตอไป
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 เขารวมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสูตางประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารวมโครงการราชภัฏบุรีรัมยมหกรรมวิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC FESTIVAL 2018 THE 2ND BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL 

CONFERENCE AND CULTURAL FESTIVAL 2018) (BRICC FESTIVAL) 14th - 16th February 2018 Buriram 

Rajabhat University เพ่ือเผยแพรนาฏศิลปไทย และศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี 13 - 17 กุมภาพันธ 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และเวทีราชภัฏภิรมย (กลางแจง) โดยมีสถาบันการศึกษาและกลุมศิลปน

ในประเทศและตางประเทศเขารวมกิจกรรม จำนวน 11 ทีม ไดแก ประเทศจีน, เวียดนาม, ประเทศอินโดนิเซีย, 

ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง, วิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช, โรงเรียนนารีรัตน จ.แพร, ม.ราชภัฏบุรีรัมย และ ม.ราชมงคลพระนคร

อน่ึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับเกียรติให นำการแสดงนาฏศิลปไทย ในฐานะตัวแทน

สถาบันการศึกษากลุมภาคกลาง จำนวน 3 ชุดการแสดง ไดแก 1. "วิรัชสราญรมย"  2. "ระบำพัดรัตนโกสินทร" และ

3. "ระบำปทุมชาติราชมงคล"

BRICC FESTIVAL 2018 : 
THE 2nd BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL 
CONFERENCE AND CULTURAL FESTIVAL 2018

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
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 รวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยตอประธานาธิบดีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มทร.พระนคร ไดรับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ในการดำเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยดานงานฝมือและขนมไทย โดยมีคณบดี พรอมคณาจารย

และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร รวมจัดแสดงผลงาน ในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ใหการตอนรับ นายอู วิน มยิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร พรอมภริยา 

ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

 สาธิตศิลปวัฒนธรรม  ในงานแถลงขาว “เสารสราญ”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มทร.พระนคร ไดรับเชิญจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)  

ใหดำเนินสาธิตศิลปวัฒนธรรม การทำเคร่ืองแขวนดอกไมสดแบบไทยในงานงานแถลงขาว “เสารสราญ” เม่ือวันท่ี

27 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานนภาลัย (อุทยาน ร.2) 

จังหวัดสมุทรสงคราม  เพ่ือมุงกระตุนและสงเสริมใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ มาเท่ียวแหลงทองเท่ียว

ที่สำคัญในจังหวัดภายใตแนวคิดหลัก “เมืองนาลองตองหามพลาด”
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 ราชมงคลพระนคร โชวศักยภาพดานวัฒนธรรมไทย-บาหลี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท  เปนประธานเปดงาน “เพชรราชมงคลพระนครสานสัมพันธ ไทย–บาหลี”

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการแกะสลัก การสาธิตทำขนมไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

นอกจากน้ียังไดมอบประกาศนียบัตรใหกับนักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเขารวม

โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย คร้ังท่ี 3 หรือ Intensive Thai Language and Culture for Bali State 

Polytechnic Students ณ หองประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เม่ือ  16 กรกฎาคม 2561

72



สรางจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ร.9
 มทร.พระนคร ชูนโยบาย “เลิก เพื่อ รักษ” รณรงคเลิกโฟมและพลาสติก  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง จึงมีนโยบายรณรงคใหเลิกใชพลาสติกและโฟมภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ลดปญหาโลกรอน โดยไดจัดกิจกรรม "เลิกเพื่อรักษ" ซึ่งไดเปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 

รณรงคใหผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเลือกบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

โดยสนับสนุนใหนำภาชนะมาบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ ศูนยอาหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงไดมีการลงนาม

ความรวมมือกับสถานประกอบการรานคาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 37 รานคา เพื่อใหตระหนักถึงโทษ และ

ลดละเลิกการใชภาชนะพลาสติกและโฟม โดยเปลี่ยนมาใชบรรจุภัณฑอาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ 

ซึ่งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่นำภาชนะมาบรรจุอาหารและน้ำดื่มเอง จะไดรับ

สวนลดราคาอาหารคาวหวาน 10 % และเครื่องดื่ม 20 % จากราคาปกติ ตลอดจนการจัดบอรดนิทรรศการ

และกิจกรรม Road Show เพื่อใหความรูความเขาใจ และชี้ใหเห็นความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ดวยการเลิกใชโฟมและพลาสติก

เพ่ือใหการรณรงคเกิดผลตอบไดอยางตอเน่ืองจึงจัดกิจกรรมยอยๆ ต้ังแตการจัด Road show ใหความรู

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและรณรงคงดใชโฟม ทั้ง 4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยเทเวศร ศูนยโชติเวศ ศูนยพณิชยการ-

พระนคร ศูนยพระนครเหนือ เพื่อสรางความตระหนักใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อ

ใหความรูและสรางความเขาใจ ตลอดจนชี้ใหเห็นความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยการเลิกใชโฟมและ

พลาสติก เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของโครงการและชวยกันใชวัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
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 ราชมงคลพระนคร ตามรอยพอ…ศึกษา “ศาสตรแหงพระราชา”

โครงการ “ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม

 นำนักศึกษา 9 คณะ คณาจารยและเจาหนาท่ี เดินทางไปยังศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง เพ่ือรับฟงการบรรยาย

ในหัวขอ พระราชนิพนธพระมหาชนก กับ ราชมงคล โดยอาจารยไตรภพ โคตรวงษา นักศึกษาไดทัศนศึกษาภายในบริเวณ

พื้นที่ศูนยกสิกรรมโดยนำองคความรูเรื่องพืชพรรณที่ไดจากวิทยากร ออกตระเวนหาพืชสมุนไพร ผักสวนครัว 

ใชสุมหาปลามาประกอบเปนอาหารเย็นฝมือตนเอง และปลูกตนไม ทำปุยอินทรียชีวภาพ สบูสมุนไพร และ น้ำยา

ทำความสะอาดท่ัวไป ณ ศูนยกสิกรรม ธรรมชาติมาบเอ้ือง อ.บานบึง จ.ชลบุรี  เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 

 ราชมงคลพระนคร รวมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ใหการตอนรับเยาวชนอาเซียนรุนท่ี 2 

เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปดโครงการเยาวชนอาเซียน

เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุนที่ 2 (พ.ศ.2560) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ศูนยพณิชยการพระนคร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรับรูและเผยแพร พระเกียรติคุณ

ใหเปนท่ีประจักษสูนานาประเทศ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร รวมใหการตอนรับคณะตัวแทนเยาวชนอาเซียนฯ 

ทั้งนี้เยาวชนจากกลุมประเทศอาเซียน ไดแก บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม 

กัมพูชา ลาว เมียนมา สิงคโปร ไทย รวมทั้งราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

รวม 12 ประเทศ 70 คน เดินทางมาเรียนรูเก่ียวกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ี

โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริในจังหวัดปทุมธานี อางทอง ราชบุรี สระบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และ

กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 11-21 มีนาคม 2561 เพื่อนำความรูไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

ของการพัฒนาระดับนานาชาติ ซ่ึงจะนำไปพัฒนามุงสูความเจริญอยางย่ังยืนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาประเทศ 
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 ราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาลงแปลง 905 ศึกษา/สืบสานงานอนุรักษพรรณไม ตามรอยพระราชดำริ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลาววา มหาวิทยาลัย

นำนักศึกษาและบุคลากรกวา 60 คน เขารวมโครงการบำรุงรักษาตนไมในแปลง 905 และศึกษาความหลากหลาย

ทางกายภาพ ณ พ้ืนท่ีแปลง 905  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือสรางจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนปาไม

รวมถึงรูคาการใชประโยชนของพันธุกรรมพืชอยางย่ังยืน โดยมีเจาหนาท่ีกองการเกษตรและสหกรณ หนวยบัญชาการ

ทหารพัฒนา มารวมใหความรูดานทรัพยากร และอนุรักษพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีแปลง 905  

ดาน ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา กลาววา พ้ืนท่ีแปลง 905 

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปนพ้ืนท่ีสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีมากกวา 20,525 ไร ประกอบดวยพรรณไม

นานาชนิด อาทิ อินทนิล ยางนา ผานาง พญาเสือโครง กฤษณา กวาวเครือ กลอย เปนตน  ซ่ึงราชมงคลพระนคร

ไดดำเนินการสนองพระราชดำริในพ้ืนท่ีมาต้ังแต พ.ศ.2548 โดยปลูกและบำรุงรักษาตนไมในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนแหลง

ทรัพยากรปาไม และเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปา คร้ังน้ีนักศึกษายังไดติดตามการเจริญเติบโตของพรรณไมท่ีไดรับ

การปลูกและบำรุงรักษา พรอมรวมกันปลูกตนอินทนิล ซ่ึงเปนตนไมประจำมหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดวย  

อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยคาดหวังวานักศึกษาจะไดเห็นความสำคัญของปาไม รับรูถึงประโยชนของพรรณไม

และสัตวในระบบนิเวศผานการเรียนรูจากหองเรียนจริง ซ่ึงเปนการสรางความตระหนักรูทำใหพรอมท่ีจะชวยกัน

ปกปอง ฟนฟู และรูจักใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
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ยุทธศาสตรที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีสวนสำคัญในการดำเนินงานใหมหาวิทยาลัย 

กาวไปสูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพตอไป โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สูความเปนเลิศ พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล  
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บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลระดับ

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรม

และความโปรงใส และเพื่อใหมีการจัดทำมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับ

นโยบายและในระดับปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินโดยประเมินจาก 3 แหลงขอมูล คือ 

1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrityand Transparency Assessment:EIT) จำนวน 114 คน

2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrityand Transparency Assessment: IIT) จำนวน 300 คน

และ 3) หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

ดัชนีที่ทำการประเมินมี 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปรงใส 2) ดัชนีความพรอมรับผิด 3) ดัชนีความปลอด

จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการทำงาน

ในหนวยงาน  

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน ของมทร.พระนคร สรุปผลไดดังนี้

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับ

รอยละ 83.86 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานระดับ สูงมาก

เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบวา ดัชนีความโปรงใส ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 93.75 รองลงมา คือ 

ความพรอมรับผิด ไดคะแนนเทากับรอยละ 87.05 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไดคะแนน

เทากับรอยละ 81.01 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ไดคะแนนเทากับรอยละ 79.34 และดัชนีคุณธรรม

การทำงานในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 73.87 แสดงดังภาพ

 สใงรปโมาวคะลแมรรธณุคนิมเะรปรากลผมวรพาภปุรส ใน นางนินเาํดราก  

คะแนน ITA =  83.86 

)กันหาํนงวถ(  

ลผบัดะร การ

นิมเะรป  

กามงูส  

ีนชดั  
ีนชดันนแะค   

( )ะลยอร  

ลผบัดะร การ

นิมเะรป  

1. สใงรปโมาวค 93.75 กามงูส  

2. ดิผบัรมอรพมาวค 87.05 กามงูส  

3. ความปลอดจากการ

นางิตับิฏปรากนใติรจุท
81.01 กามงูส  

4. มรรธณุคมรรธนฒัว

รกคงอนใ
79.34 งูส  

5. นในางาํทรากมรรธณุค

นางยวนห
73.87 งูส  

93.75

87.05

81.01
79.34

73.87

สใงรปโมาวค

ดิผบัรมอรพมาวค

ความปลอดจาก

รากนใติรจุทราก

นางิตับิฏป

มรรธนฒัว

รกคงอนใมรรธณุค

รากมรรธณุค

นในางาํท

นางยวนห

ที่มา: รายงานประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(9 ต.ค.61) โดย สำนักประกันคุณภาพ
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พัฒนาระบบทุนมนุษย เพื่อใหบุคลากรทำงานอยางมืออาชีพ 

“กำหนดแนวทางและเตรียมขอมูลการปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพมทร.”
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดี เปนประธานกลาวตอนรับ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลทั้ง 8 แหง ในการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและเตรียมขอมูลการปรับแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาศักยภาพมทร.เพ่ือรองรับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2562 – 2566) : ดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

การบริหาร โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ณรงค ผลวงษ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน เปนประธานพิธีเปด ซ่ึงการจัดงานประชุมคร้ังน้ีเพ่ือประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำ

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรองรับยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาบัณฑิตตอบโจทย

สถานประกอบการ ณ ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรดานการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพยสิน”
การสัมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรดานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพยสิน

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพ่ิมพูนความรูและปลักดันใหการทำงานของบุคลากรเปนไปดวย

ความถูกตองและถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน ซ่ึงมีผูบริหาร หัวหนาทงานการเงินและพัสดุ รวมท้ังผูปฏิบัติงานพัสดุ

เขารวมโครงการดังกลาว โดยแบงออกเปน 2 กิจกรรม ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

มีผูเขารวม 145 คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเงิน บัญชี พัสดุ เมื่อวันที่ 22-25 ธันวาคม 2560 

ณ หองประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.พระนคร มีผูเขารวม 126 คน
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“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา”
สำนักประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยระยะที่ 1 เปนการจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลนผานระบบสารสนเทศ” ระหวางวันที่ 

7-9 ม.ค.2561 โดย ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน เปนประธานในพิธีเปด และ

ไดรับเกียรติจากนายพงศกร หิรัญโรจน รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนวิทยากร 

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ

ระยะท่ี 2 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดี วารี ดีวา นานา แกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี   เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจและ

ตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ  อีกท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของ

ท่ีมีบทบาทในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน นำความรู ความเขาใจไปดำเนินงาน

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังการสรางความรวมมือและแลกเปล่ียน

ความรู และประสบการณระหวางคณาจารยและบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา

“ประชุมพิจารณาตัวช้ีวัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย”
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดี เปนประธานการประชุมพิจารณาตัวช้ีวัดความสำเร็จตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะท่ี 12 (2560 – 2564) คร้ังท่ี3 เพ่ือใหแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

สอดคลองตามเปาประสงคและยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางยั่งยืน โดยมีผูบริหาร คณบดี 

รองคณบดีและผูอำนวยการเขารวม  
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กาวสูการเปน Digital University

“Digital Transformation for Digital University”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดี เปนประธานการอบรมหลักสูตร “Digital Transformation for 

Digital University” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) เพ่ือสงเสริม พัฒนาและยกระดับ

ความรูความเขาใจการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพรอมสำหรับอนาคต พรอมทั้ง

เสริมสรางศักยภาพของผูบริหารใหมีวิสัยทัศนกวางไกล เปนฟนเฟองสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

Digital University อยางเปนรูปธรรม โดยมี อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาศูนย GEMC ม.มหิดล 

และผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร เปนวิทยากร ณ อาคารเอนกประสงค สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

“จับมือ 2 หนวยงาน พัฒนาบุคลากรตอบโจทยไทยแลนด 4.0”

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุนยนต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปาหมาย ประจำปงบประมาณ 2561

ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดรับเกียรติเปนที่ปรึกษา 

โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเกิดองคความรู พรอมทั้งทักษะ ประสบการณ และ

กิจกรรมในการทำงานมากขึ้น โดยมุงเนนการเรียนการสอนผานการเรียนรูแบบ Learning by doing 

การทำ Workshop การวิเคราะหการตลาด ดวยเคร่ืองมือใหมๆ  เชน Creative thinking, เทคนิค Matching, 

Segmentation, Targeting and Positioning (STP) Marketing ในยุคดิจิทัล เปนตน ซ่ึงการอบรมดังกลาว 

จัดทั่วประเทศกวา 8 จังหวัด ดวยความรวมมือกับทางสมาพันธ SME ไทย สำหรับผลที่ไดจากการฝกอบรม

พบวาเปนประโยชนตอผูเขารวมกิจกรรมในดานของการพัฒนาบุคลากรอยางมาก เชน การเพิ่มผลผลิต 

การตลาดในยุคดิจิทัล การผลิตโดยใชเทคโนโลยี วิทยาศาสตร เขามามีสวนชวยในดานตางๆ สามารถนำไป

ประยุกตใชในการผลิต เปนตน ซึ่งจะนำไปสูการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุค 

Thailand 4.0 ตอไป ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีปารค กรุงเทพมหานคร
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“13 ป RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 13 ป วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ภายใตชื่องาน “13 ป RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” ณ ศูนยพณิชยการพระนคร 

ราชมงคลพระนคร โดยมีพิธีถวายสักการะพลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และมอบรางวัลบุคคลดีเดนดานตางๆ และผูทำคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย 

10 รางวัล จำนวน 53 คน

และ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนประธานเปดงาน“13 ป RMUTP 

GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” พรอมทั้งมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำป 2560 และ

เยี่ยมชมนิทรรศการหลักสูตรการเรียนการสอนของ 9 คณะ เชน รถจักรยานยนตเปลวสีฟาจากเซลลเชื้อเพลิง

และน้ำมัน การพิมพลอกสีผาฝายที่ยอมดวยสีครามจากธรรมชาติ ระบบแจงเตือนการหลับในขณะขับรถโดยใช

เทคโนโลยีติดตามดวงตา

ทัง้น้ีภายในงานมีกิจกรรมท่ีนาสนใจมากมาย เชน การอบรมวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันโดยไมเสียคาใชจาย 

การแขงขันทักษะการออกแบบเสื้อผาSmart RMUTP การแขงขันออกแบบผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเพื่อสงเสริม

ในเชิงทองเที่ยว การแขงขันหุนยนต ROBOCOB 2018 ครั้งที่ 3 การแขงขันทักษะวิชาชีพ สูความเปนเลิศ ครั้งที่4 

การแขงขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร : การแกะสลัก การประกวดภาพยนตรส้ัน To be No.1 เปนหน่ึงไมพ่ึงยา 

การประกวดผลงานเพ่ือความกาวหนาดานส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาระดับม.ปลายและอาชีวศึกษา
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พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทั้งทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนทุกดานของ มทร.พระนคร ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยฯ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเปนระบบ รวดเร็ว ตอเนื่อง และสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกพ้ืนที่ อาทิ 

- ระบบ e-Pay slip    - ระบบการประชุมออนไลน 
- ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  - ระบบงานบริหารองคกรอยางชาญฉลาด 
- ระบบบริหารงานวิจัย  - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแกสังคม - ระบบบันทึกภาระงาน 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคาร  - ระบบลาออนไลน  
- ระบบบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน  - ระบบบันทึกทํางานลวงเวลา OT 

ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมและยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สอดคลอง
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 - การจัดทํารางแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ประจําปงบประมาณ 2558-2563 เพ่ือเปน
แผนจัดเตรียมความพรอมดานอาคารสถานที่ใหเพียงพอ และสามารถรองรับการเรียนการสอนกิจกรรมของ
นักศึกษาไดอยางเหมาะสม และใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบรูปรายการสิ่งกอสราง เพ่ือการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณใหประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 - โครงการจัดทําผังแมบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดจาง
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบท 
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 - โครงการจัดทําผังแมบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดจาง
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบท 
ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2558-2573) โดยใชระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพ่ือใชเปนแนวทางและขอกําหนดสําหรับ
การพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต ทั้งดานกายภาพ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบรายละเอียดการจัดการ
งบประมาณการกอสราง และการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวไดอยางสมดุล 

 - การกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางใหรองรับกับการจัดเรียนการสอน อาทิ การกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการทองเท่ียว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเกาท่ีมีสภาพทรุดโทรม 
ใชเปนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม 
หองปฏิบัติการสาขาวิชาทองเที่ยว ปรับปรุงอาคารเรียนรวม4 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ เปนตน 

โครงการจางท่ีปรกึษาจัดทาํผังแมบทของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้ เปนการวางแผนการใชงานพ้ืนที่  

เพ่ือการพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ป  (ปพ.ศ. 2559 -2569) 
เปนผลผลิตจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เริ่มจากการศึกษาทบทวนขอมูลเกี่ยวกับ  
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรึกษาหารือจากคณะผูบริหารและผูเกี่ยวของระดับตางๆ  ของมหาวิยาลัยเกี่ยวกับ
วิสัยทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอเสนอแนวคิดจาก
บุคลากรและนักศึกษา การจัดทําผังแมบทนี้ประกอบดวย การวางผังการใชประโยชนที่ดิน ระบบการสัญจร 
พ้ืนที่เปดโลง ระบบสาธารณูปโภค และการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะตางๆ 
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การวางผังแมบททั้ง 4 ศูนย เริ่มจากการกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหมีการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้คํานึงถึงปจจัยหลัก 3 สวน ไดแก การใชสอย (Function) ความสวยงาม สุนทรียภาพ 
(Aesthetics) และคุณคาเชิงสัญลักษณ (Symbolic Value) ผนวกกับแนวคิดดังตอไปนี้   

แนวคิดเนนทางเดิน เทาเปนอันดับแรก 
- จํากัดการเขาถึงดวยรถยนตและรถจักรยานยนต 
- จัดระบบทางเดินเทา ขนาดทางเดิน ทางเดินมีหลังคา ทางเดินเชื่อมชั้นสอง  
- สนับสนุนการเชื่อมตอระหวางศูนยพื้นที่การศึกษาดวยระบบขนสงมหาวิทยาลัย/สาธารณะ 

แนวคิดใหความสําคัญกับพ้ืนที่เปดโลงหรือพื้นที่สีเขียว 
- เพ่ิมพ้ืนที่เปดโลง พื้นที่สีเขียว สวนหลังคา หลังคาเขียว  
- ออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอมสะทอนอุทยานแหงมงคล  
- เนนพ้ืนที่กิจกรรมสําหรับนักศึกษาเพ่ือการพักผอน กีฬา และรองรับกิจกรรมพิเศษ 

แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 
- ออกแบบกายภาพ และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการใชงานสําหรับคนทุกกลุม 

ทั้งผูใชทั่วไป ผูสูงอายุ และผูพิการ   
แนวคิดการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคต 

- ปจจุบันเปนมหาวิทยาลัยในเมือง (City Campus) การจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวอนาคตสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบายขยายการศึกษาทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก การทํางาน
วิจัย และการทํางานบริการวิชาการ นอกจากนี้เปนที่ตั้ง การทํากิจกรรมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/ 
สมาคมศิษยเกา การจัดกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย 
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

8

จากการจัดอันดับของเวปไซต http://www.webometrics.info  "การจัดอันดับWebometrics 
ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก" เปนความคิดริเริ่มของกลุมวิจัยของ Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ซึ่งเปนหนวยงานวิจัยสาธารณะที่ใหญที่สุดในประเทศสเปน มีสวนเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยวัตถุประสงคหลักเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาระดับความกาวหนาทางวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงผลการจัดอันดับในป พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ถูกจัดอันดับ world rank ที่ 5403 และอยูในอันดับที่ 43 จาก 124 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
และเม่ือเปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครอยูในอันดับที่ 4 จาก 9 แหง ดังนี้ 

(Thailand)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     World Rank    Country Rank ระหวาง 
มทร.

ธัญบุรี 4128 32 1 
ลานนา 4633 37 2 
อิสาน 5174 41 3 
พระนคร 5403 43 4 
กรุงเทพ 5713 48 5 
สุวรรณภูมิ 6635 61 6 
รัตนโกสินทร 6746 64 7 
ศรีวิชัย 6785 65 8 

ตะวันออก 7718 79 9 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดำเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ.

ตาม 5 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ซ่ึงปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดีท่ี 4.29 คะแนน 

หากพิจารณาองคประกอบที่มีผลระดับดีมาก 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 3,4,5 อยูในระดับ ดี

2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1,2 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2561

ผลการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2560

1

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2560    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

1.บทสรุปผูบริหาร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. บทนํา (ประวัติ สัณฐานโดยยอ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันอุดมศึกษากลุม ค2 เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง

หรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ที่เนนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนใน 2 กลุมสาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เลือกกลุม)

มีหลักสูตรที่ เปดสอนในปการศึกษา 2560 รวมทั้ งสิ้น 53 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญา
ตรี 40 หลักสูตร ปริญญาตรี(ตอเนื่อง) 5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สรางคนสูงาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ” มีเปาหมายสูงสุดคือ มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพใน
ระดบัสากล

ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 12,209 คน อาจารยรวมทั้งสิ้น 554 คน จําแนกเปน
อาจารย 408 คน ผูชวยศาสตราจารย 138 คน รองศาสตราจารย 7 คน และศาสตราจารย 1 คน

2. ผลการประเมนิคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ.

ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ที่ 4.29
คะแนน หากพิจารณา องคประกอบที่มีผลระดับดีมาก 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 3,4,5 อยูในระดับดี 2
องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1,2  (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 การผลิตบัณฑิต 2.59 5.00 3.26 3.69 ระดับดี 
2 การวิจัย 4.07 5.00 4.08 4.38 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.14 4.71 ระดับดีมาก 
รวม 3.08 5.00 3.83 4.29 ระดับดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ด ี ด ี
* หมายเหตุ    ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร

ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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1. การบริหารจัดการงบประมาณประจำป พ.ศ. 2561

บริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ
- 114 - 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ I กองนโยบายและแผน 

3.8   บริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 

รวมทั้งสิ้น  1,231,860,460.00  บาท มีผลการใชจายงบประมาณ 1,090,352,063.77 บาท (รอยละ 88.51)  

แหลงเงิน ไดรับ
ริง  

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

งบประมาณรายจาย 917,531,700.00 851,030,278.58 92.75 

งบประมาณเงินรายได 314,328,760.00 239,321,785.19 76.14 

รวม 1,231,860,460.00 1,090,352,063.77 88.51 

หมายเหตุ : * ขอมูลการเบิกจายจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน  มทร.พระนคร 

รายงานงบการเงิน ปงบประมาณ 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
(หนวย : บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด        752,930,415.76 
ลูกหนี้ระยะสั้น   57,787,996.80 
เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืนไมเกิน 1 ป  612,437,634.61 
วัสดุคงเหลือ   4,548,393.92 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   86,708,279.49 
คาใชจายลวงหนา 300.00 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน     1,514,413,020.58 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
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รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

   (หน่วย : บาท) 
สินทรัพย์  

 สินทรัพย์หมุนเวียน  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        710,184,513.41  

  ลูกหนี้ระยะสั้น 11,423,493.97 

  เงินลงทุนระยะสั้น 692,438,368.03 

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ 307,494.30  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 39,000,000.00  

  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     1,453,353,869.71  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

  ลูกหนี้ระยะยาว              12,000.00  

  เงินลงทุนระยะยาว 195,000,000.00 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 201,547,483.80 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 775,089.58 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 406,334,573..38 

รวมสินทรัพย์     1,859,688,443.09 
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รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 22561 

หนี้สิน   

 หนี้สินหมุนเวียน       

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 40,462,442.36 

  เงินรับฝากระยะสั้น 20,691,254.37 

  รายได้รับล่วงหน้า 402,090.00 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 61,555,786.73 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 67,183,717.00 

  รายได้รอการรับรู้ 4,521,577.11 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 71,705,294.11 

รวมหนี้สิน 133,261,080.84 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  

  ทุน 344,126,571.76 

  รายได้สูง/ต่่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,382,300,790.49 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,859,688,443.09 
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รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

     

     (หน่วย : บาท)  

รายได้   

  รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ 365,525,295.44 

  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค - 

  รายได้อ่ืน  47,271,572.97 

รวมรายได้  412,769,868.41       
 

ค่าใช้จ่าย   

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 47,888,507.83 

  ค่าตอบแทน  67,575,946.63 

  ค่าใช้สอย  107,366,399.89 

  ค่าวัสดุ  8,900,530.62 

  ค่าสาธารณูปโภค 711,098.13 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย 32,912,987.37 

  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพ่ือด่าเนินงานอื่น 10,313,494.00 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 276,168,964.47 

รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 136,627,903.94 

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงาน    

ค่าจ่าหน่ายจากการขายสินทรัพย์ (405,796.56) 

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงาน (405,796.56) 

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 137,033,700.50 

    
 



ขอมูลสถิติ
ปการศึกษา 2561
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สรุปสถิติการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร และ
ด้านงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้ 

1. หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.1 จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอน
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน จ านวน 60 หลักสูตร 

จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  5 หลักสูตร ปริญญาตรี 46 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร  แสดงดังภาพที่ 1 และแสดง
สาขาวิชาจ าแนกเป็นตามคณะ ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 
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2. นักศึกษา
2.1 นักศึกษาทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จ านวน 13,243 คน 

โดยจ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 664 คน (5.01%) ปริญญาตรี จ านวน 11,963 คน (90.33%) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 322 คน (2.43%) ระดับปริญญาโท จ านวน 266 คน (2.01%) และ 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 28 คน (0.21%) แสดงดังภาพที่ 3  

ภาพที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน จ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2561 
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จ าแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ แบ่งเป็น ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 
7,804 คน (58.92%) และผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 5,442 คน (41.08%) แสดงดังภาพที่ 4 

ภาพที ่3 นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ภาพที ่4 นักศึกษาทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามผลผลิต 
ด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 
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2.2 นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนการรับนักศึกษา จ านวน 4,170 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ที่มาสมัคร จ านวน 7,148 คน คิดเป็นร้อยละ 171.41 และรับนักศึกษาไว้ จ านวน 
3,950 คน คิดเป็นร้อยละ 94.72 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา  

ภาพที่ 5 แผนการรับ จ านวนผู้ที่มาสมัคร และนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 246 คน (ร้อยละ 
6.23) หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 3,413 คน (ร้อยละ 86.41) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 180 
คน(ร้อยละ 4.56) หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 102 คน (ร้อยละ 2.59) และ หลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 9 
คน (ร้อยละ 0.23) แสดงดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 แสดงจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 (3,950 คน) 

 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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โดยปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาผ่านประเภทการรับ 
จ านวน 3 ประเภท ได้แก่  

1. TCAS จ านวน 1,691 คน (ร้อยละ 42.81)
2. โควตา จ านวน 1,216 คน (ร้อยละ 30.78)
3. รับตรง (สอบตรง) จ านวน 1,043 คน (ร้อยละ 26.40)

ภาพที่ 7 นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามรูปแบบการรับเข้า 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่สามารถเข้าร่วมการรับสมัคร
ในรูปแบบ TCAS4 (การรับแบบ Admissions) กับทางส่วนกลางได้ เนื่องจากระยะเวลาที่ส่วนกลางก าหนด 
ในการเปิดรับสมัครจนถึงการประกาศผล เกินก าหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฯ 

2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 3,241 คน โดยจ าแนกเป็น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 125 คน (3.86%) ระดับปริญญาตรี จ านวน 2,824 คน (87.13%) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 174 คน (5.37%) ระดับปริญญาโท จ านวน 113 คน (3.49%) และ 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน (0.15%) แสดงดังภาพที่ 8 

ภาพที ่8 ผู้ส าเร็จการศึกษา ในประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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จ าแนกผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 
ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 1,838 คน (56.71%) และผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1,403 คน 
(43.29%) แสดงดังภาพที่ 9 

2.4 นักศึกษาออกระหว่างปี 
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

จ านวน 1,232 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91  เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จ านวน 13,824 คน 
โดยจ าแนกเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีนักศึกษาออกระหว่างปี จ านวน 36 คน (2.92%)  ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 1,172 คน (95.13%)  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 5 คน  (0.41%) ปริญญาโท จ านวน 
17 คน  (1.38%) และระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาออกระหว่างปี จ านวน 2 คน (0.16%) แสดงดังภาพที่ 10 

 

ภาพที ่9 ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามผลผลิต 
ด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

ภาพที ่10 นักศึกษาออกระหว่างปี ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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จ าแนกนักศึกษาออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2560 ตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 
แบ่งเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 860 คน (69.81%) และด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 372 คน (30.19%) แสดง
ดังภาพที่ 11 

 
 

 
 
  

ภาพที ่11 นักศึกษาออกระหว่างปี ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามผลผลิต  
ด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

ภาพที ่12 เปรียบเทียบนักศึกษาออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2560 กับนักศึกษาทั้งหมด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามคณะ 
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ส าหรับสาเหตุของการออกระหว่างปี มากที่สุด คือ ถอนสภาพ (ไม่ลงทะเบียน, ขาดการติดต่อ) 
จ านวน 582 คน (47.24%) รองลงไปคือ พ้นสภาพ (คะแนนไม่ถึงเกณฑ์) จ านวน 404 คน (32.79%) ลาออก
และอ่ืนๆ จ านวน 246 คน (19.97%) แสดงดังภาพที่ 13 

 

3. บุคลากร
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จ านวน  1,226 คน จ าแนกเป็น

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 536 คน (43.72%) และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 690 คน (56.28%) 
แสดงดังภาพที่ 14  

ภาพที ่13 นักศึกษาออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาเหตุการออก 

ภาพที ่14 บุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
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3.1 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
3.1.1  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 536 คน จ าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จ านวน 285 คน (53.17%) พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 237 คน (44.22%) และพนักงานราชการ จ านวน 2 คน 
(0.37%) ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 12 คน (2.24%) แสดงดังภาพที่ 15 

3.1.2  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 690 คน จ าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จ านวน 64 คน (9.28%) พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 302 คน (43.77%) พนักงานราชการ จ านวน 33 คน 
(4.78%) ลูกจ้างประจ า จ านวน 52 คน (7.54%) และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 239 คน (34.64%) แสดงดังภาพที่ 15 

3.2 จ าแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 102 คน (8.32%) ปริญญาตรี จ านวน 472 คน (38.50%) 

ปริญญาโท จ านวน 523 คน (42.66%) ต่ ากว่าปริญญาเอก จ านวน 1 คน (0.08%) และปริญญาเอก จ านวน 
128 คน (10.44%)  แสดงดังภาพที่ 16 

ภาพที ่15 บุคลากร จ าแนกตามสายงานและประเภทของบุคลากร 

ภาพที ่16 บุคลากร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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3.3  จ าแนกตามระดับต าแหน่งวิชาการ 
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 536 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จ านวน 136 คน (25.37%) รองศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน (1.12%) และต าแหน่งอาจารย์ 
จ านวน 394 คน  (73.51%) แสดงดังภาพที่ 17 

4. งบประมาณที่ได้รับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงิน 

1,231,860,460 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวนเงิน 917,531,700 บาท (74.48%) และ
งบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน 341,328,760 บาท (25.52%) แสดงดังภาพที่ 18 

ภาพที ่17 บุคลากร จ าแนกตามระดับต าแหน่งวิชาการ 

ภาพที ่18 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   I  กองนโยบายและแผน 

4.1 งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 917,531,700 บาท แสดงภาพรวมโดยสรุป ดังภาพที่ 19 - 20 

ภาพที ่19 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามงบรายจ่าย 
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งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ภาพที ่20 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 
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4.2 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ตั้งรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงินทั้งสิ้น 341,328,760 บาท 
แสดงภาพรวมโดยสรุป ดังภาพที่ 21-22 

ภาพที ่21 งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามงบรายจ่าย 
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งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ภาพที ่22  งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 
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จัดท ำโดย
งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน 

นางสาวนวรัตน์   การะเกษ หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 
เอกสารเผยแพร  รายงานประจําป 2561 

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

หรือ Scan QR Code ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF 

Link : https://goo.gl/gVWdGt 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

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



มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท� : 02-665-3777, 02-665-3888 

อีเมล : info@rmutp.ac.th

http://www.rmutp.ac.th

ศูนย�เทเวศร�

 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

 (สำนักงานอธ�การบดี, คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ศูนย�โชติเวช

 168 ถ.ศร�อยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

 (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร� และคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ)

ศูนย�พณิชยการพระนคร

 88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจ�ตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ประกอบด�วย

 (คณะบร�หารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร�)

 517 ถ.นครสวรรค� แขวงสวนจ�ตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 (คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแบบแฟชั่น)

ศูนย�พระนครเหนือ

 1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

 (คณะว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และคณะว�ศวกรรมศาสตร�)
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