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สารนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
จนได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมีความมุ่งมั่น
ในการจัดการศึกษาและด าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกด้าน 

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

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

นับจากอดีตสู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามภารกิจ 
อย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายสูงสุดที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ โดยมีการ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปยังเป้าหมาย 
ที่ก าหนด ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ 
แนวหน้าของประเทศ 

รายงานประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้าน 
การเรียนการสอนที่มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาผ่านการปฏิบัติงาน หรือระบบสหกิจศึกษา
เพ่ิมขึ้น ท าให้บัณฑิตได้เรียนรู้ คิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือท าได้อย่างมืออาชีพ ด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
ได้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ และมีผลงานสร  ้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ  มีการบริการวิชาการให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการด าเนินงาน 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึก และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครให้มีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ตลอดจนสาธารณชนที่สามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้
ประโยชน์ได ้

ผลงานความส าเร็จที่เกิดขึ้นในปีนี้ของมหาวิทยาลัย มาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกส่วนงาน 
ทั้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 
ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทุกแห่ง ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 
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 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่ท้องถ่ินต่างๆ เพื่อน้อมน า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
รัชกาลท่ี 9 มาแปลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมและ
ชนบท ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับชุมชนและภาคต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

โดยในปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการผลผลิตผลงานการใหบริการ
วิชาการ จ านวน 37 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรวมท้ังสิ้น 5,624,000 บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 5,000,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 624,000 บาท และได้ลงนามความร่วมมือ
บูรณาการการท างานร่วมกับองคกรภายนอก จ านวน 2 เครือข่าย นอกจากนี้ยังให้ค าปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้
(ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยด าเนินการให้ค าปรึกษาและ
บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการจ านวน 217 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 14 ครั้ง และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.00  

พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืนตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา/พิธีกรรม และ  
สืบทอดประเพณี รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วม และปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และชุมชน  
ให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกท่ีล้ าค่าของ
ชาติของคงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป  
 
 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองคกรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรท่ีมีส่วนส าคัญในการด าเนินงาน 
ให้มหาวิทยาลัย ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพตอไป โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 5 ผลการด าเนินงาน เช่น 

- บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร 

จัดการและสนับสนุนทุกด้านของ มทร.พระนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
- การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

   
  ข้อมูลสถิต ิ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร 
และด้านงบประมาณท่ีได้รับ จากรายงานสถิติการศึกษา มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

- หลักสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2562 รวมท้ังสิ้น 64 หลักสูตร  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  5  หลักสูตร 
  ปริญญาตรี   49 หลักสูตร 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1  หลักสูตร 
  ปริญญาโท   6 หลักสูตร 
  ปริญญาเอก   3  หลักสูตร  



- ค - 
 

- นักศึกษา  
(1) จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2562 รวมท้ังสิ้น 12,873 คน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   709   คน   5.51% 
ปริญญาตรี 11,725  คน 91.08% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     171  คน 1.33% 
ปริญญาโท     239  คน   1.86% 
ปริญญาเอก      29   คน   0.23% 

 (2) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รวมท้ังสิ้น 3,569 คน   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   175 คน 4.90% 
ปริญญาตรี   3,175 คน 88.69% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     143 คน   4.01% 
ปริญญาโท     75 คน   2.10% 
ปริญญาเอก 1 คน   0.03% 

-    บุคลากร   
(1) บุคลากรท้ังหมด จ านวน 1,244 คน 

จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
ข้าราชการสายวิชาการ 260 คน 20.90% 
ข้าราชการสายสนับสนุน  58  คน   4.66% 
พนักงานมหาวิทยาลัย 587 คน  47.19% 
พนักงานราชการ  37 คน 2.97% 
ลูกจ้างประจ า  50 คน 4.02% 
ลูกจ้างช่ัวคราว 252 คน 20.26% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 95 คน   7.64% 
ปริญญาตรี 456 คน 36.66% 
ปริญญาโท 541 คน 43.49% 
ปริญญาเอก 152 คน 12.22% 

(2) บุคลากรสายสอน  จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนท้ังสิ้น 549 คน  
(ไม่นับรวมครูจ้างสอน) 

อาจารย์ 413 คน 75.23% 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 130 คน 23.68% 
รองศาสตราจารย์    6 คน   1.09% 

-    งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,183,815,040  บาท 
งบประมาณรายจ่าย 875,500,900   บาท 73.96% 
งบประมาณเงินรายได้ 308,314,140   บาท 26.04% 

 
------------------------------------------------------------ 
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ขอมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา 2562
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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 2562

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

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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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ชุดปจจุบัน)

ศ.ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร
นายกสภามหาวิทยาลัย

นายจำรัศ  ปติกุลสถิตย
ผูทรงคุณวุฒิ

นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
ผูทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิ

  นางสาวพวงเพชร สารคุณ
ผูทรงคุณวุฒิ

นายวิชา  จุยชุม
ผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำและขาราชการ

ผศ.เฟองฟา เมฆเกรียงไกร 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

วิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน

ดร.ปริญญ บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

นายตฤณ  ดิษฐลำภู ดร.สุวรรณา กลอมจิตร ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส

ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน
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ฝายเลขานุการสภา

ดร.พัทรียา เห็นกลาง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวสมจิตต มหัธนันท
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพรทิพย ไตรพิทยากุล
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางจิตรลัดดา จาดเกิด
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายวัชรนนท กมลวิเชนทรชัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
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ทำเนียบผูบริหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

Acting President

Vice-President
รองอธ�การบดี

ดร.ปริญญ บุญกนิษฐ 
รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายกฤษณ เจ็ดวรรณะ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพ

ผศ.ลักขณา จาตกานนท
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดี

ฝายการคลังและทรัพยสิน

ดร.พัทรียา เห็นกลาง
รองอธิการบดีฝายบริหาร

และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.เฟองฟา เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

วิจัยและบริการวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

Acting President

Vice-PresidentVice-President
รองอธ�การบดี

ผศ.เฟองฟา เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

วิจัยและบริการวิชาการ

Vice-President

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดี

ฝายการคลังและทรัพยสิน

ดร.พัทรียา เห็นกลาง
รองอธิการบดีฝายบริหาร

และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ลักขณา จาตกานนท
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

ดร.ปริญญ บุญกนิษฐ 
รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเการองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา
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ทำเนียบผูบริหาร

ผู�ช�วยอธ�การบดี

ผศ.วรรณวิมล นาคทัด

ผศ.ดร.วรินทร สุดคนึง ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ

ผศ.ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง

นางสาวรุงฤดี ตรงตอศักดิ์

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61) (ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61) (ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61)

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61) (ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61) (ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62)

ผศ.ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61) (ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61)

นางสาวรุงฤดี ตรงตอศักดิ์

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61)

นางสาวรุงฤดี ตรงตอศักดิ์

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61)

ผศ.วรรณวิมล นาคทัด

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61)(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61)

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61) (ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61)

ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ ผศ.ดร.วรินทร สุดคนึง 

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62)
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ผังยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิิทยาลัยฯ ระยะ 15 ป (พ.ศ.2560-2574)
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ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิสัยทัศน 

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

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรที่ 
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคเทาเทียม

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัย สิ่งประดิษฐ  มหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางสรรคง สิ่งประดิษฐ 

เพ่ือเปนที่พ่ึงของสังคมดานบริการวิชาการ อนุรักษ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรที่
พัฒนาการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมพัฒนาการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

1.1 คณาจารยพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจ
ใหนักศึกษา 

1.2 ระบบทรัพยากรสนับสนนุการรสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 

1.4 บัณฑิตคิดเปนระบบปฏิบัติเปน1.4 บัณฑิตคิดเปนระบบปฏิบัติ
เลิศมอีัตลักษณของมหาวทิยาลัย และ
เปนที่พึ่งของสังคม 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย มีมาตรฐานการสอนทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรที่
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานวิจัยและพัฒนา 

2.1 นักวจิัยพัฒนาศกัยภาพอยาง
ตอเนื่อง 

2.2 ระบบสนับสนนุการวิจัยมกีาร2.2 ระบบสนับสนนุการวิจัยมกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.3  มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย 

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา

อาชีพอยางมีคุณภาพ 

3.4 พัฒนารายไดจากการบริการ
วิชาการ 

3.1 มีระบบเครอืขายความรวมมอื
และบูรณาการการทํางานรวมกับและบูรณาการการทํางานรวมกับ
องคกร
และบูรณาการการทํางานรวมกับและบูรณาการการทํางานรวมกับ
องคกรองคกรภายนอก
และบูรณาการการทํางานรวมกับและบูรณาการการทํางานรวมกับ

ภายนอก 

3.2 ระบบบริหารจัดการดานบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอือ้ตอ
การแขงขนั 

3.3 การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจรดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

3.5 ไดรับการยอมรับจากประชาชน
ใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอาชีพ 

4.1 มีกลไกที่ปรับวิธกีารอนุรกัษ4.1 มีกลไกที่ปรับวิธกีารอนุรกัษ
และทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทยและทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ 

4.2 มหาวิทยาลัยสรางจติสํานกึ 
รักษาสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปน Digital ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป
UniversityUniversityUniversity 

5.3 การบริหารจัดการ 
มีความคลองตัวเอื้อตอการแขงขนัอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักการ 
มีสวนรวมและธรรมาภิบาลมีสวนรวมและธรรมาภิบาลมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 

5.4 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน Digital 5.4 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน 
Economy ตามการปรับยุทธศาสตรตามการปรับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกลุมใหมของยาลัยกลุมใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยาลัยกลุมใหมของยาลัยกลุมใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายไดและทรัพยสิน 
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

5.1 มีการพัฒนาระบบทนุมนุษย เพื่อให5.1 มีการพัฒนาระบบทนุมนุษย เพื่อให
บุคลากรทํางานอยางมืออาชีพพรอมรับบุคลากรทํางานอยางมืออาชีพพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บุคลากรทํางานอยางมืออาชีพพรอมรับบุคลากรทํางานอยางมืออาชีพพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

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

ยุทธศาสตรการสรางความสามารถ ยุทธศาสตร
ในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

รายการคาดําเนินการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

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

มาตรฐานสากล 

1.1 คณาจารยพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
ของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจ
ใหนักศึกษา 

1.2 ระบบทรัพยากรสนับสนนุการ1.2 ระบบทรัพยากรสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 

1.4 บัณฑิตคิดเปนระบบปฏิบัติเปนคิดเปนระบบปฏิบัติ
เลิศมอีัตลักษณของมหาวทิยาลัย และ
เปนที่พึ่งของสังคม 

1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย มีมาตรฐานการสอนทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

กลยุทธ 

1) กําหนดลักษณะอาจารยที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

3) สงเสริมการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิ3) สงเสริมการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิ
และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

2) พัฒนาคณาจารยใหมีศักยภาพดานการ
เรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารยที่มีเรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารยที่มี
ผลงานดานการจัดการเรียนการสอนดีเดน
ใหเปนอาจารยตนแบบ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางเปนระบบ

4) สนับสนุนการสรางปฏิสัมพันธอันดีสนับสนุนการสรางปฏิสัมพันธอันดี
ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา

5) พัฒนาระบบศูนยการเรียนรู5) พัฒนาระบบศูนยการเรียนรู
(Learning Center) ครบทุกพื้นที่) ครบทุกพื้นที่
(สี่ศูนยของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อตอการศูนยของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อตอการ
เรียนรูดวยตนเองและการทํางานเปนทีมารทํางานเปนทีมารทํางานเปนทีม

6) พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรูของและภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา

7) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ดวยเทคโนโลยีดานการเรียนการสอนที่
ทันสมัยทันสมัยทันสมัย 

8) พัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรให) พัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรให
ทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศและอาเซียน
และไดรับการรับรองจากสมาคม
วิชาชีพวิชาชีพวิชาชีพ

9) พัฒนาหลักสูตรทีม่ีความพรอม9) พัฒนาหลักสูตรที่
เปนหลกัสูตรนานาชาตมิาตรฐานสากล 

10) กําหนดมาตรฐานความฐานความ
เชี่ยวชาญของนักศกึษาดานยวชาญของนักศกึษาดาน
เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ 

12) พัฒนากระบวนการรับ
นักศึกษา ต้ังแตการประชาสัมพันธ
เชิงรุกกฎเกณฑการรับสมัคร และเชิงรุกกฎเกณฑการรับสมัคร
การคัดเลือกเขาศึกษาตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอ

11) สงเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งระบบการสอน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการทําทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการทํา
วิจัยเพื่อนําไปพัฒนาการเรียน
การสอนการสอน

13) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี 
(ดิจิทัล) ของนกัศึกษา(ดิจิทัล) ของนกัศึกษา(ดิจิทัล) ของนกัศึกษา

15) สงเสริมนักศึกษาดาน
คุณธรรม จริยธรรม จิตคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบ
ตอสังคม และพัฒนาคุณภาพตอสังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษาทั้งดานสุขภาพชีวิตนักศึกษาทั้งดานสุขภาพ
กายและจิตที่เขมแข็งกายและจิตที่เขมแข็งกายและจิตที่เขมแข็ง

14) พัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศของนักศึกษา
อยางเปนระบบอยางเปนระบบอยางเปนระบบ

มาตรการดําเนินงาน 

1) จัดทําลักษณะอาจารยที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยอยางตอเนือ่ง
2) การพัฒนาอาจารยใหมีลักษณะเปนอาจารยที่พึงประสงค2) การพัฒนาอาจารยใหมีลักษณะเปนอาจารยที่พึงประสงค2) การพัฒนาอาจารยใหมีลักษณะเปนอาจารยที่พึงประสงค 

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

1) การใหทนุการศึกษาตอแกอาจารย1) การใหทนุการศึกษาตอแกอาจารย
2) สงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการอยางเปนระบบ
3) สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางเปนระบบ
4) สนับสนุนใหคณาจารยฝกอบรมองคความรูใหมกับหนวยงานที่มีศกัยภาพเพื่อเพิ่มพนูความรูในวิชาชีพของตน4) สนับสนุนใหคณาจารยฝกอบรมองคความรูใหมกับหนวยงานที่มีศกัยภาพเพื่อเพิ่มพนูความรูในวิชาชีพของตน

1) สงเสริมระบบใหคําปรึกษาโดยจัดเวลา และสถานทีท่ี่เหมาะสม1) สงเสริมระบบใหคําปรึกษาโดยจัดเวลา และสถานทีท่ี่เหมาะสม

1) พัฒนาและสรางศูนยการเรียนรูที่ประกอบดวยหองสมุด และ E-Library สวนเรียนรูดวยตนเอง หองประชุมยอย และสวนสนัทนา1) พัฒนาและสรางศูนยการเรียนรูที่ประกอบดวยหองสมุด และ 
การ เปนตน

1) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู (Learning Space) ที่เอือ้ตอการเรียนรูดวยตนเองพัฒนาพื้นที่การเรียนรู (Learning Space ที่เอือ้ตอการเรียนรูดวยตนเอ
2) พัฒนาภูมิทัศนที่สวยงามเอื้อตอการดํารงชีวิตที่ดแีละกระตุนใหอยากเรียนรู

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

1) เพิ่มและปรับปรุงหลกัสูตรทีม่ี Work – Integrated Learning และ STEM เพื่อใหนกัศึกษาเรียนรูจากการทํางานจริง และขยาย1) เพิ่มและปรับปรุงหลกัสูตรทีม่ี 
ไประดับนานาชาติ
2) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning (เชน Problem based learning project based2) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ 
learning และอืน่ๆ) เพือ่ฝกนกัศึกษาใหคิดเปนระบบและปฏิบัติเปนเลิศ มีทกัษะการทาํงานเปนทีม และ Interpersonal Skillsและอืน่ๆ) เพือ่ฝกนกัศึกษาใหคิดเปนระบบและปฏิบัติเปนเลิศ มีทกัษะการทาํง
3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพรอมในการบูรณาการระหวางกระบวนวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพรอมในการบูรณาการระหวางกระบวนวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพรอมในการบูรณาการระหวางกระบวนวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ3) ปรับปรุงและพัฒนาหลั
4) เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาที่เนนการปฏิบัติเพิ่มขึน้

1) เพิ่มหลักสูตรนานาชาติเพือ่รองรับนักศกึษาตางชาติงชาต ิ

1) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและประเมนิผลความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยี 4.01) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและประเมนิผลความรู
เทคโนโลยีดิจทิัล เปนตน
2) พัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการวัดและประเมนิผลความรูความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ

1) ศึกษาและวเิคราะหปญหาการจัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎแีละปฏิบัติรายหลักสูตร1) ศึกษาและวเิคราะหปญหาการจัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎแีละปฏิบัติรายหลักสูตร
2) สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ2) สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3) สงเสริมการวจิัยเพื่อพฒันาการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาและบูรณาการกับรายวชิาที่สัมพนัธกันอยางเปนระบบ เพื่อใหมี3) สงเสริมการวจิัยเพื่อพฒันาการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาและบูรณากา
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นและเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพ

1) ประชาสัมพันธเชิงรุกและสรางเครือขายกับโรงเรียนและวทิยาลัยตางๆ ทั้งหนวยงานรฐัและเอกชน ทั้งภายในและภายนอก1) ประชาสัมพันธเชิงรุกและสรางเครือขายกับโรงเรียนและวทิยาลัยตางๆ ทั้งหนวยงานรฐัและเอกชน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑการคัดเลือกนักศกึษา2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑการคัดเลือกนักศกึษา 

1) มี Online course ใหนกัศกึษาเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีดวยตนเองใหนกัศกึษาเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีดวยตนเอง
2) มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารดานเทคโนโลยีใหแกนกัศึกษามีการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารดานเทคโนโลยีใหแกนกัศึกษา
3) คณาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการจัดการเรียนการสอน

1) จัดกิจกรรมระหวางนักศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม1) จัดกิจกรรมระหวางนักศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม
2) พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษาหลงัจากเขารวมกิจกรรม เชน การประเมินผลการมีสวนรวมของนักศึกษา บทบาท
ในกิจกรรมและความคิดที่สะทอนตัวตนของนักศึกษา
3) สรางสถานที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา นันทนาการ
4) จัดสถานที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมเสริมตางๆ
5) มีระบบใหคําปรึกษา (Consults) แกนักศึกษาทั้งสุขภาพกายและจิตโดยเนนดานสุขภาพจิตเปนหลัก) แกนักศึกษาทั้งสุขภาพกายและจิตโดยเนนดานสุขภาพจิตเปนหลัก
6) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ การพฒันาทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และฝกสมาธิที่นําไปใชประโยชนไดจริง

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

6) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ การพฒันาทักษะ6) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ การพฒันาทักษะทางปญญา (ทางปญญา (
และฝกสมาธิที่นำไปใชประโยชนไดจริง

๑๔)

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)

๖)

๑๕)
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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 และและครุภณัฑที่สนับสนุนงานวิจัย และ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดตอบสนองความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียอยางมีประสทิธิภาพ 

10) พัฒนาหนวยการจัดการองค
ความรูเพื่อการจัดการศึกษา ความรูเพื่อการจัดการศึกษา
11) พัฒนาหนวยการจัดการองค
ความรูเชิงพาณิชย 

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
2) การใหรางวัลกับนกัวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรผลงาน 
3) ตอยอดผลงานไปสูการใชประโยชน 

8) พัฒนาหลักเกณฑทีเ่อือ้ตอการรับ
บริจาค และการทํางานวจิัยรวมกับ
เอกชน 

9) สงเสริมยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย9) สงเสริมยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ดานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภาครัฐดาน Agenda และArea และภาครัฐดาน 
ตอบสนองความตองการดานพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ 

7) พัฒนาองคความรูเชิงวิชาการ ดวยพัฒนาองคความรูเชิงวิชาการ ดวย
การวจิัยและพัฒนา อยางเปนระบบ 

1) มีการนําองคความรูจากการวิจัยเพือ่ใชในการจัดการศกึษา มีการนําองคความรูจากการวิจัยเพือ่ใชในการจัดการศกึษา
2) ตั้งหนวยงานจัดการผลประโยชนเชิงพาณิชย  
3) สนับสนุนการเผยแพรผลงานโดยนํางานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชยหรือเพื่อพฒันาสังคม 

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

1) กําหนดกฎระเบียบที่เอือ้ตอการรับบริจาคและการใชเงนิบริจาคเพื่องานวจิัย และการทํางานวิจัยรวมกับเอกชน นดกฎระเบียบที่เอือ้ตอการรับบริจาคและการใชเงนิบริจาคเพื่องานวจิัย 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 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานจัดการผลประโยชนทางธรุกิจสนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานจัดการผลประโยชนทางธรุกิจสนับสนุนการจัดตั้
2) สงเสริมการจัดตั้งสถาบันนวตักรรมและทรัพยสินทางปญญา สงเสริมการจัดตั้งสถาบันนวตักรรมและทรัพยสินทางปญญา
3) สงเสริมการจดสิทธิบัตร ลขิสิทธิ์ และงานวิจัยเชิงพาณิชย 

ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานวิจัยและพัฒนางานวิจัยและพัฒนา

2.1 นักวจิัยพัฒนาศกัยภาพอยาง
ตอเนื่องตอเนื่อง

2.2 ระบบสนับสนนุการวิจัยมกีาร2.2 ระบบสนับสนนุการวิจัยมกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่องพัฒนาอยางตอเนื่อง

2.3  มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชยทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย

กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน

1) สนับสนุนการตีพมิพเผยแพรงานวิจัยสนับสนุนการตีพมิพเผยแพรงานวิจัย
สูระดับชาตแิละสากลสูระดับชาตแิละสากล

3) สงเสริมการบูรณาการการทาํงาน3) สงเสริมการบูรณาการการทาํงาน
วิจัยรวมกันระหววิจัยรวมกันระหวางหนวยงานภายในางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรอืมหาวิทยาลัย หรอืการบูรณาการการบูรณาการ
รวมกันกับหนวยงานภายนอกรวมกันกับหนวยงานภายนอก

2) พัฒนาศักยภาพในการเขียนขอเสนอ
โครงการวจิัย และการบริหารจัดการโครงการวจิัย และการบริหารจัดการ
โครงการของนกัวจิัยที่มีประสิทธิภาพโครงการของนกัวจิัยที่มีประสิทธิภาพ

4) แสวงหาแหลงทนุวจิัยภายนอกดวยแสวงหาแหลงทนุวจิัยภายนอกดวย
การสรางเครือขายกับอการสรางเครือขายกับองคกรภายนอกงคกรภายนอก
ระดับชาติและสากลระดับชาติและสากล

5) การบริหารจัดการหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงานสนับสนุ
การวจิัยและพัฒนาใหทํางานเชิงรกุการวจิัยและพัฒนาใหทํางานเชิงรกุ

6) พัฒนาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี 
และครุภณัฑที่สนับสนุนงานวิจัย และ

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2) ) การใหรางวัลกับนกัวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรผลงานการใหรางวัลกับนกัวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรผลงาน
3) ) ตอยอดผลงานไปสูการใชประโยชนตอยอดผลงานไปสูการใชประโยชน

1) สงเสริมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
2) พัฒนาศักยภาพนกัวิจัย เชน การบมเพาะนักวิจัยรุนใหม นกัวจิัยพ่ีเลี้ยง เปนตน2) พัฒนาศักยภาพนกัวิจัย เชน การบมเพาะนักวิจัยรุนใหม นกัวจิัยพ่ีเลี้ยง เปนตน2) พัฒนาศักยภาพนกัวิจัย เชน การบมเพาะนักวิจัยรุนใหม นกัวจิัยพ่ีเลี้ยง เปนตน
3) สงเสริมใหเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ3) สงเสริมใหเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

1) เนนการวจิัยแบบบูรณาการ1) เนนการวจิัยแบบบูรณาการ
2) สรางระบบเครอืขายการวจิัยใหสอดคลองกับระบบงบประมาณทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ2) สรางระบบเครอืขายการวจิัยใหสอดคลองกับระบบงบประมาณทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

1) พัฒนาระบบการจัดการแหลงเงนิทนุภายนอก1) พัฒนาระบบการจัดการแหลงเงนิทนุภายนอก
2) การประชาสัมพันธผลงานวิจัยและการสรางเครอืขาย2) การประชาสัมพันธผลงานวิจัยและการสรางเครอืขาย

1) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และกฎระเบียบของหนวยงานสนับสนนุงานวิจัยใหทํางานคลองตัว และทําหนาที่สนับสนุนใหนกัวิจัยทํางาน1) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และกฎระเบียบของหนว
อยางมีประสทิธิภาพสูงขึ้นอยางมีประสทิธิภาพสูงขึ้นอยางมีประสทิธิภาพสูงขึ้นอยางมีประสทิธิภาพสูงขึ้น

1) จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑวิจัยสวนกลาง เพื่อความเหมาะสมดานงบประมาณและการใชงาน1) จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑวิจัยสวนกลาง เพื่อความเหมาะสมดานงบประมาณและการใชงาน
2) พัฒนาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี และฐานขอมูลสนับสนุนการทํางานวิจัย2) พัฒนาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี และฐานขอมูลสนับสนุนการทํางานวิจัย2) พัฒนาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี และฐานขอมูลสนับสนุนการทํางานวิจัย
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ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา

อาชีพอยางมีคุณภาพ 

3.1 มีระบบเครอืขายความรวมมอื
และบูรณาการการทํางานรวมกับ
องคกร
และบูรณาการการทํางานรวมกับ
องคกรองคกรภายนอกภายนอก 

3.2 ระบบบริหารจัดการดานบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพและเอือ้ตอ
การแขงขนั 

3.3 การบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

3.5 ไดรับการยอมรับจากประชาชน
ใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอาชีพ 

กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน 

1) พัฒนาเครอืขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกหนวยงานภายนอกหนวยงานภายนอก 

2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางองคกระปรับปรุงโครงสรางองคกร
กฎ และระเบียบการใหบรกิารวชิาการใหกฎ และ
เอื้อตอการแขงขนั และเพิม่ประสทิธิภาพ
อยางตอเนื่อง 

6) สนับสนุนการพัฒนาองคความรูจาก6) สนับสนุนการพัฒนาองคความรูจาก
ผลงานวิจัยใหนําไปบริการวิชาการและ
สรางรายไดจากการบรกิารวชิาการอยาง
เปนระบบเปนระบบเปนระบบ 

3) พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริการ3) พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริการ
วิชาการอยางมอือาชีพวิชาการอยางมอือาชีพวิชาการอยางมอือาชีพ 

4) สนับสนุนการบรกิารวิชาการที่4) สนับสนุนการบรกิารวิชาการที่
เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรองกับยุทธศาสตร
ชาติทั้งดาน Agenda และ Area และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

5) สนับสนุนการบรกิารวิชาการที่5) สนับสนุนการบรกิารวิชาการที่
แกปญหาเรงดวนของสังคมและแกปญหาเรงดวนของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม 

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

7) สนับสนุนมหาวิทยาลัยเปนสถาบันให7) สนับสนุนมหาวิทยาลัยเปนสถาบันให
การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากลการรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากลการรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล

8) สงเสริมโครงการเพือ่พัฒนาอาชีพ
9) ประชาสัมพันธเชิงรุกดานผลงานมีประชาสัมพันธเชิงรุ
ศักยภาพ การบริการวิชาการและพฒันา
อาชีพ

1) พัฒนาระบบรองรับปญหาเรงดวนของสงัคมและอุตสาหกรรมะบบรองรับปญหาเรงดวนของสงัคมและอุตสาหกรรม
2) พัฒนาระบบการจัดการปญหาเรงดวน จดัการฝกอบรม ใหคําปรกึษา บรกิารวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความพัฒนาระบบการจัดการปญหาเรงดวน จดัการฝกอบรม ใหคําปรกึษา บรกิารวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ตองการอยางทันทวงที

1) สงเสริมบุคลากรใหมีชองทางการนําองคความรูจากการทํางานและการวิจัยไปใชประโยชนเพือ่การบรกิารวิชาการ อาทิ การจัดการ1) สงเสริมบุคลากรใหมีชองทางการนําองคความรูจากการทํางานและการวิจัยไปใชประโยชนเพือ่การบรกิารวิชาการ อาทิ การจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติเรียนการสอน การบริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติเรียนการสอน การบริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ

1) พัฒนาระบบการบรกิารวชิาการใหมีความคลองตัวสงูขึ้น1) พัฒนาระบบการบรกิารวชิาการใหมีความคลองตัวสงูขึ้น
2) สงเสริมการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพมาสนับสนุนการใหบรกิารทางวิชาการ

1) การบรกิารวชิาการแบบบูรณาการกับหนวยงานภายนอกโดยเนนการเปนเจาภาพรวมทีม่ีระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรของ1) การบรกิารวชิาการแบบบูรณาการกับหนวยงานภายนอกโดยเนนการเปนเจาภาพรวมทีม่ีระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรของ
ประเทศ

1) บริหารจัดการองคความรู เพือ่การบรกิารวิชาการอยางเปนระบบบริหารจัดการองคความรู เพือ่การบรกิารวิชาการอยางเปนระบบ
2) สนับสนุนโครงการบรกิารวิชาการจากองคความรูเพือ่สรางระบบงบประมาณมหาวทิยาลัยที่เขมแข็งมากย่ิงขึ้นสนับสนุนโครงการบรกิารวิชาการจากองคความรูเพือ่สรางระบบงบประมาณมหาวทิยาลัยที่เขมแข็งมากย่ิงขึ้น
3) พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI) ใหเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกบัหนวยงานภายนอกพัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ (
4) พัฒนาการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบรกิารวิชาการและพัฒนาอาชพี
5) พัฒนาหนวยธุรกิจเฉพาะทางสูการเปนผูประกอบการใหม

1) พัฒนาหองทดสอบเพือ่ใหเปนนวัตกรรมขององคกรและใหการรับรองมาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ1) พัฒนาหองทดสอบเพือ่ใหเปนนวัตกรรมขององคกรและใหการรับรองมาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ

1) ผลักดันความรูสูการพฒันาอาชีพแกสังคมผลักดันความรูสูการพฒันาอาชีพแกสังคม
2) พัฒนาระบบประชาสมัพันธเชิงรุกดานบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ โดยจัดกจิกรรมเชิงวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก

ยทุธศาสตรที่ 4  
พัฒนาการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

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 

3.1 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
ตองการอยางทันทวงที

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  ยุ
พัฒนาการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมพัฒนาการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

4.2 มหาวิทยาลัยสรางจติสํานกึ 
รักษาสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

1) สงเสริมการพัฒนามนุษยตามหลัก1) สงเสริมการพัฒนามนุษยตามหลัก
ศาสนาเพือ่พัฒนาคณุภาพชีวิตที่สมบูรณ

2) สรางองคความรูดานศิลปะ2) สรางองคความรูดานศิลปะ
วัฒนธรรม และทํานุบํารุงอยางย่ังยืน

3) บูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีที่) บูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเขากับการอนุรกัษมหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเขากับการอนุรกัษ
ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวฒันธรรม

4) สงเสริมการประหยัดและอนรุักษ) สงเสริมการประหยัดและอนรุักษ
พลังงานภายในมหาวทิยาลัยพลังงานภายในมหาวทิยาลัยพลังงานภายในมหาวทิยาลัย

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

1) สรางกิจกรรมหรอืโครงการเพือ่การพัฒนามนุษยอยางเปนระบบตามหลักศาสนา1) สรางกิจกรรมหรอืโครงการเพือ่การพัฒนามนุษยอยางเปนระบบตามหลักศาสนา
2) พัฒนาระบบการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน2) พัฒนาระบบการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
3) สรางฐานขอมูลองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม3) สรางฐานขอมูลองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม3) สรางฐานขอมูลองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

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

1) สงเสริมการนํานวตักรรมดานประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนมาใชภายในมหาวิทยาลัย
2) รณรงคใหบุคลากร นกัศึกษา อาจารย มจีิตสํานกึดานการประหยัดและอนุรกัษพลังงาน2) รณรงคใหบุคลากร นกัศึกษา อาจารย มจีิตสํานกึดานการประหยัดและอนุรกัษพลังงา2) รณรงคใหบุคลากร นกัศึกษา อาจารย มจีิตสํานกึดานการประหยัดและอนุรกัษพลังงาน

1) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิงอุตสาหกรรม) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิงอุตสาหกรรม
2) สนับสนุนการวางแผนกําจัดขยะดวยเทคนิค 3Rs และนําไปปฏิบัติอยางตอเนือ่ง2) สนับสนุนการวางแผนกําจัดขยะดวยเทคนิค 3 และนําไปปฏิบัติอยางตอเนือ่ง
3) สรางองคความรูดานการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

กลยุทธ มาตรการดําเนินงาน 
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1) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความเปนมอืบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความเปนมอื
อาชีพ มวีัฒนธรรมองคกรเขมแข็ง มี
ความรกัและภาคภูมิใจในมหาวทิยาลัย

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ (
2) สรางระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพื่อรักษา บุคลากรที่มศีักยภาพสูงสรางระบบ การสรรหา คัดเลือก ประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพื่อรักษา บุคลากรที่มศีักยภาพสูง
3) สรางแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมนิผลสรางแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลและการติดตามประเมนิผล
4) วิเคราะหและแกไขปญหาอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุนใหเหมาะสมตอภาระงาน และเอือ้ตอการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุนใหเหมาะสมตอภาระงาน และเอือ้ตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสูมาตรฐานระดับชาติและสากลมหาวิทยาลัยไปสูมาตรฐานระดับชาติและสากล
5) พัฒนาผูบริหารมอือาชีพโดยมรีะบบการพัฒนาบุคลากรเพือ่การบริหารจัดการมหาวทิยาลัยอยางย่ังยืนพัฒนาผูบริหารมอือาชีพโดยมรีะบบการพัฒนาบุคลากร
6) สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและสรางจิตสํานึกตอมหาวิทยาลัยของบุคลากร

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได และทรัพยสิน 
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนยั่งยืนยั่งยืน 

5.4 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน Digital มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน 
Economy ตามการปรับยุทธศาสตรตามการปรับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกลุมใหมของมหาวิทยาลัยกลุมใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยกลุมใหมของมหาวิทยาลัยกลุมใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ 

5.3 การบริหารจัดการมีความคลองตัว 
เอื้อตอการแขงขนัอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปน Digital ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปน 
UniversityUniversityUniversity 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารเพื่อสนับสนุนการเปนและการสือ่สารเพื่อสนับสนุนการเปน
Digital UniversityDigital UniversityDigital University

1) พัฒนานกัศึกษา คณาจารย บุคลากรใหมีทกัษะดานเทคโนโลยีดจิิทัล1) พัฒนานกัศึกษา คณาจารย บุคลากรใหมีทกัษะดานเทคโนโลยีดจิิทัล
2) บูรณาการระหวางการใหบรกิารและเทคโนโลยีดิจทิัล2) บูรณาการระหวางการใหบรกิารและเทคโนโลยีดิจทิัล
3) มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลัเขากับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหคลองตวั
มีประสทิธิภาพสูง ตามหลักการมีสวนมีประสทิธิภาพสูง ต
รวมและธรรมภิบาลรวมและธรรมภิบาลรวมและธรรมภิบาล

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

4) มีระบบการจัดการทรัพยากรรวมกัน
เพื่อเกิดประโยชนสูงสดุเพื่อเกิดประโยชนสูงสดุเพื่อเกิดประโยชนสูงสดุ

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

5) การประชาสัมพันธเชิงรุกและระบบ5) การประชาสัมพันธเชิงรุกและระบบ
การตลาดเพื่อการแขงขันทั้งในและนอก
ประเทศประเทศประเทศ

1) ศึกษาและวเิคราะหกลุมเปาหมายเพื่อการศึกษา (Target Market) และการวางแผนการพัฒนามหาวทิยาลัยทุกดาน (กําลังคน1) ศึกษาและวเิคราะหกลุมเปาหมายเพื่อการศึกษา (
งบประมาณ พนัธกิจ และทรัพยากรทีจ่ําเปน) ในอนาคต
2) ประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนือ่ง เพือ่สรางภาพลักษณใหเกิดการยอมรับมากขึ้น) ประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนือ่ง เพือ่สรางภาพลักษณใหเกิดการยอมรับมากขึ้น
3) จัดทําฐานขอมูลการเปรียบเทียบคูแขงของมหาวทิยาลัยทั้งระดับประเทศและอาเซียนแบบ Real Time

6) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ6) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

1) เตรียมความพรอมในการเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรฐั

7) สนับสนุนงานตามพนัธกิจทีส่อดคลอง7) สนับสนุนงานตามพนัธกิจทีส่อดคลอง
กับนโยบาย Digital Economy ของ
รัฐบาลรัฐบาลรัฐบาล

1) สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหนําไปสูการขบัเคลื่อนนโยบาย Digital EconomyDigital Economy
8) สรางระบบการหารายไดอืน่
นอกเหนอืจากงบประมาณแผนดินที่
ไดรับจากภาครัฐไดรับจากภาครัฐไดรับจากภาครัฐ

1) จัดตั้งสํานกังานเพื่อบริหารจัดการดานเงนิบริจาค
2) สรางเครอืขายความรวมมือระหวางศิษยเกาและมหาวทิยาลัยเพื่อการมีสวนรวมพัฒนามหาวทิยาลัยอยางเขมแข็ง
3) สรางรายไดจากการบริหารสนิทรัพยของมหาวิทยาลัย
4) การพัฒนารายไดตามพนัธกจิของมหาวทิยาลัย
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จัดทำขึ้นภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีสัมพันธกับระบบงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ จากการประชุมการมอบนโยบาย

การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดใหใหทุกสวนราชการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ โดยจำกัดกรอบเวลา 1 ป ตามปงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล และใหหนวยงานกลาง เชน 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เปนผูติดตามและรายงานผลการดำเนินการตอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และ

ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน

ของรัฐจัดเปาหมาย ยุทธศาสตรกระทรวงที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งใหจัดทำรายละเอียด

วงเงิน และคำของบประมาณรายจายประจำป แผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

และมหาวิทยาลัยใหความสำคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมาย

ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดาน 19 เปาประสงค  ดังนี้

เปาประสงคที่ 1.1 คณาจารยพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหเปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเปนผูสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา 

   

เปาประสงคที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

  

เปาประสงคที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล  

                     

เปาประสงคที่ 1.4 บัณฑิตคิดเปนระบบ ปฏิบัติเปนเลิศมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเปนที่พึ่งของสังคม 

  

เปาประสงคที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง  

 

เปาประสงคที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

    

เปาประสงคที่ 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย 

  

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
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เปาประสงคที่ 3.1    มีระบบเครือขายความรวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับองคกรภายนอก 

     

เปาประสงคที่ 3.2    ระบบบริหารจัดการดานบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อตอการแขงขัน 

   

เปาประสงคที่ 3.3    การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  

เปาประสงคท่ี 3.4     พัฒนารายไดจากองคความรูและการบริการวิชาการ  

เปาประสงคที่ 3.5    ไดรับการยอมรับจากประชาชนใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 

  

เปาประสงคที่ 4.1    มีกลไกการอนุรักษและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

         

เปาประสงคที่ 4.2    มหาวิทยาลัยสรางจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

   

เปาประสงคท่ี 5.1     มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย เพื่อใหบุคลากรทำงานอยางมืออาชีพพรอมรับความเปลี่ยนแปลง 

      และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

    

เปาประสงคที่ 5.2    ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปน Digital University 

เปาประสงคที่ 5.3    การบริหารจัดการมีความคลองตัวเอ้ือตอการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการมีสวนรวม 

          และธรรมาภิบาล 

     

เปาประสงคที่ 5.4    มหาวิทยาลัยเปนผูนำดาน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกลุมใหม

      ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  

เปาประสงคที่ 5.5    มหาวิทยาลัยมีรายได และทรัพยสิน สามารถพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน     

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพ
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ความภูมิใจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป 
หนวยงาน 

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

รับประทานโลเกียรติคุณจากพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยตลอดระยะเวลา 
ที่ผานมามหาวิทยาลัยใหการสงเสริมและสนับสนนุ
สรางอาชีพแกผูพิการทางสติปญญา ดวยการจัด
กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรการทําเบเกอรี่เบื้องตน 
(คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ) ใหแกผูพิการทางสติปญญา     

ชาติ วันท่ี 11 
กุมภาพันธ 

2562 

มูลนิธิชวยคน
ปญญาออน 
แหงประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชินูปถัมภ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ทีม “RMUTP RACING”  รางวัลที่ 1 ระดับเอเซีย ในการแขงขัน Shell 

eco-marathon Asia 2019  ในรุนประเภท 
prototype (internal combustion engine) 

นานาชาติ 29 เมษายน – 
2 พฤษภาคม 

2562 

บริษัท รอยัล ดัตช 
เชลล จํากัด 
(มหาชน) 

นายธีระยุทธ  ศรโีพธิ์ 
น.ส.กาญจนา  สันติชาต ิ
น.ส.วนิดา อดใจ 

รางวัลชนะเลิศระดับปรญิญาตรี การแขงขัน
โครงงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
TGGS STI Awards Contest 2019 

ชาติ 16 มีนาคม 
2562 

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมนานาชาติ 
สิรินธรไทย-
เยอรมัน 

นายปติกร  แสงอยู 
นายชนาศักดิ์  ชูนุช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแขงขันประเภท
สื่อการสอนนวตักรรมซอฟตแวร ในการแขงขัน 
THEACING ACADEMY AWARD 2019 8th 

มหาวิทยาลัย 30 มกราคม - 
1 กุมภาพันธ 

2562 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

นายอนุวัฒน เหลาเลิศ  
นายพีรพล บุญเฉย  
นายจีรพัส พลอยเจริญ  
นายอนุวัฒน แสงเกตุ  

รางวัลที่ 1 “พัฒนาทีมยอดเยี่ยม” ประเภทรถ
ประดิษฐ ระดับอุดมศึกษา โดยมีแนวความคิดของ
การประหยัดพลังงาน “น้ํามัน 1 ลิตร จะสามารถ
วิ่งไปไดไกลแคไหน” ในการแขงขัน Honda 
Econo Mileage Challenge ปท่ี 21 

ชาติ 12-13 
พฤศจิกายน 

2561 

เอ.พี. ฮอนดา 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล/รางวัล/ ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป
หนวยงาน

ที่จัดโครงการ
(เจาภาพ)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
นายสัญภิชาติ วงศรีวอ - รางวัลชนะเลิศ รุน BEGINNER จังหวะ 

BEGUINE
- รางวัลชนะเลิศ รุน BEGINNER 
จังหวะ CHA CHA CHA
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุน BEGINNER 
จังหวะ BEGIN
- รางวัลชมเชย รุน OPEN บุคคลทั่วไป จังหวะ 
CHA CHA CHA
จากการแขงขันลีลาศเกษมบณัฑิตคัพ ประจําป 
2019

มหาวิทยาลยั 19 กันยายน 
2562

มหาวิทยาลยั
เกษมบัณฑติ
วิทยาเขต
พัฒนาการ

นายอติกร ทะประภา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รุน BEGINNER 
จังหวะ CHA CHA CHA จากการแขงขันลีลาศ
เกษมบัณฑติคัพ ประจําป 2019

มหาวิทยาลยั 19 กันยายน 
2562

มหาวิทยาลยั
เกษมบัณฑติ
วิทยาเขต
พัฒนาการ

นายสิวานันท ศรีทัน 
น.ส.ปทมปาณี สสีุราช 
น.ส.จิดาภา สภุามาลา 
นายจิรายุทธ จันยอยศ 
น.ส.สุกานดา อุบลราชธานี 
นายดิเรก กรีเทพ

5 รางวัลเหรียญทองประเภทเดีย่ว และ 3 รางวัล
เหรียญทองประเภททีม จากการแขงขันแกะสลัก
ผักผลไมประเภท Fruits and Vegetable

ชาติ วันท่ี 4 - 7 
กันยายน 
2562

การแขงขันสุด
ยอดเชฟ 
Thailand’s 
International 
Culinary Cup 
(TICC) 2019 
ครั้งท่ี 25 

จัดโดยสมาคม
เชฟประเทศไทย 
รวมกับ ยูบีเอ็ม 
เอเชีย 

นายสุรชาติ ปติประดิษฐ รางวัลเหรียญทองและถวย The winner cup 
junior ในรายการ Western Cold Plated 
Dessert Individual (Junior)

น.ส.อรัญญา คําภา รางวัลเหรียญทอง ในรายการ Classic Thai 
Cuisine Live และเหรียญเงิน ในรายการ 
Modern Thai Cuisine Live

นายสุรชาติ ปติประดิษฐ รางวัลเหรียญทอง ในรายการ western cold 
plated dessert live

น.ส.รุงเรือง  สังฤทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน ในรายการ Classic Thai 
Cuisine Live

นายธีรพงศ อวมวงษ รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Classic Thai 
Cuisine Live

นายภาคภมูิ ผมงาม รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Duck Main 
Course by BR Group

นายตวัน พุทธายะ รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Modern Thai 
Cuisine Live

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

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
น.ส.ปฐมาวดี ชาตะวิทยากลู รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Modern Thai 

Cuisine Live 
ชาติ 

 
วันท่ี 4 - 7 
กันยายน 
2562 

การแขงขันสุด
ยอดเชฟ 
Thailand’s 
International 
Culinary Cup 
(TICC) 2019 
ครั้งท่ี 25  
 
จัดโดยสมาคม
เชฟประเทศไทย 
รวมกับ ยูบีเอ็ม 
เอเชีย   

น.ส.เทพรตัน ขันต ี รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Western Cold 
Plated Dessert Live และรายการ Western 
Hot Plated Dessert Live 

นายเขตโสภณ ปานจนะ   
น.ส.กวินธิดา แยมมาลี  
น.ส.ปฐมาวดี ชาตะวิทยากลู 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ในรายการ 3 
Course Free Style Set Menu Live: Team of 3 

นายอภิสิทธ์ิ เดชวรรณ รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Wastern Cold 
Plated Dessert 

น.ส.วัชชาวัค ทัศนเอี่ยม  
น.ส.ธิญาดา วัฒนธงชัย   
น.ส.ณัฐกลุ นอยนารถ 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ในรายการ
แขงขัน 3 Course Free Style  Set Menu 
(Team of 3) 

นายออมสิน ศรสีวัสดิ ์ รางวัล Diploma ในรายการ Classic Thai 
cuisine และรายการ World steed food 

ทีมที่ 1  
นายออมสิน ศรสีวัสดิ์   
นายสณัหวัช ชูแกว    
นายจิราเมธ งางาม 
ทีมที่ 2  
นายเที่ยง  แซฉิง  
น.ส.ธนาภา คมสัน    
น.ส.บุญสิตา ทับสุข 

2 รางวัล Diploma ประเภททีม ในรายการ
แขงขัน 3 Course Free  Style  Set Menu 
(Team of 3) 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ วัน/เดือน/ป 
หนวยงาน 

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
น.ส.ปฐมาวดี ชาตะวิทยากลู รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Modern Thai 

Cuisine Live 
ชาติ 

 
วันท่ี 4 - 7 
กันยายน 
2562 

การแขงขันสุด
ยอดเชฟ 
Thailand’s 
International 
Culinary Cup 
(TICC) 2019 
ครั้งท่ี 25  
 
จัดโดยสมาคม
เชฟประเทศไทย 
รวมกับ ยูบีเอ็ม 
เอเชีย   

น.ส.เทพรตัน ขันต ี รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Western Cold 
Plated Dessert Live และรายการ Western 
Hot Plated Dessert Live 

นายเขตโสภณ ปานจนะ   
น.ส.กวินธิดา แยมมาลี  
น.ส.ปฐมาวดี ชาตะวิทยากลู 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ในรายการ 3 
Course Free Style Set Menu Live: Team of 3 

นายอภิสิทธ์ิ เดชวรรณ รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Wastern Cold 
Plated Dessert 

น.ส.วัชชาวัค ทัศนเอี่ยม  
น.ส.ธิญาดา วัฒนธงชัย   
น.ส.ณัฐกลุ นอยนารถ 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ในรายการ
แขงขัน 3 Course Free Style  Set Menu 
(Team of 3) 

นายออมสิน ศรสีวัสดิ ์ รางวัล Diploma ในรายการ Classic Thai 
cuisine และรายการ World steed food 

ทีมที่ 1  
นายออมสิน ศรสีวัสดิ์   
นายสณัหวัช ชูแกว    
นายจิราเมธ งางาม 
ทีมที่ 2  
นายเที่ยง  แซฉิง  
น.ส.ธนาภา คมสัน    
น.ส.บุญสิตา ทับสุข 

2 รางวัล Diploma ประเภททีม ในรายการ
แขงขัน 3 Course Free  Style  Set Menu 
(Team of 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29



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

ที่จัดโครงการ 
(เจาภาพ) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
นายสิวานันท ศรีทัน  
น.ส.ปทมปาณี สสีุราช 
น.ส.จิดาภา สภุามาลา 

เหรียญทองคะแนนรวมรองอันดับ 1 การแขงขัน
แกะสลักประเภททีม 3 คน ในงาน “Pattaya 
Hospitality Show 2019” จัดโดยสมาคมโรงแรม
ไทยภาคตะวันออก รวมกับ ชมรมนักบริหาร 
งานอาหารและเครื่องดืม่มืออาชีพ เมืองพัทยา 
สมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝงทะเล
ตะวันออก 

ชาติ 21 สิงหาคม 
2562 

พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

นายจารุทัศน  ศิลาสุวรรณ 
นายเกียรติศักดิ์ คงเอียง  
นายกฤษณพล นอยเผา 
นายปฏิภาณ ชินคํา   
น.ส.กรรธิมา มณีวรรณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด
วิจิตรตระการกรองรอยบายศรี 3 ช้ัน 
(ระดับอุดมศึกษา) ในโครงการ“เยบ็รอย คอยจีบ 
ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งท่ี 10”      

ชาติ 19 สิงหาคม 
2562 

มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 

นายคุณาพร สุขสบาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแขงขัน 
นักออกแบบรุนเยาวนานาชาติ ในงาน FDSS 
International young designer award 2019 

นานาชาติ 4 สิงหาคม 
2562 

Shangri-La 
Hotel 

Singapore 
น.ส.ปทมปาณี สสีุราช รางวัลสตรไีทยดีเดน ประจําป 2561 ชาติ 1 สิงหาคม 

2562 
สมาคมสตรี

แหงชาติในพระ-
บรมราชินูปถัมภ 

นายกฤตพัฒน  แกวสีหาวงค รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแขงขันฝมือ
แรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค การจดั
ดอกไม (Floristry)      

ชาติ 3 - 4 
กรกฎาคม 

2562 

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน 
กระทรวง
แรงงาน 

น.ส.ปทมปาณี สสีุราช 
น.ส.จิดาภา สภุามาลา 

เหรียญทอง จากการแขงขันแกะสลักผักและผลไม 
รายการ Free Style Fruit & Vegetable 
Carving ประเภททีม 2 คน  ในงาน Andaman 
Hotelier 2019 มหกรรมงานโรงแรม    

ชาติ 23 มิถุนายน 
2562 

สมาคมโรงแรม
ไทยภาคใต 

เหรียญทอง  
นายสิวานันท ศรีทัน   
น.ส.ปทมปาณี สสีุราช  
น.ส.จิดาภา สภุามาลา  
เหรียญเงิน  
นายจิรายุทธ จันยอยศ 

การแขงขันแกะสลักผักและผลไม ประเภท Fruits 
and Vegetable Live Challenge 
Competition (Team of 3) ในงาน 
"THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 
2019″   

ชาติ 31 พฤษภาคม 
2562 

สมาคมเชฟแหง
ประเทศไทย 

น.ส.สุขุมาลลินี ชูทอง   
นายอาวีวุฒิ ยงสุวรรณ
น.ส.สุกานดา อุบลราชธานี 

รางวัลรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากคลิปการปรุงอาหาร โดยใช 
น้ําแกงสมพริกสดสาํเร็จรูปตราแทนเชฟ   

ชาติ 11 พฤษภาคม 
2562 

บริษัท วันเอฟูด 
จํากัด 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ 
วัน/เดือน/

ป 

หนวยงาน 
ที่จัดโครงการ 

(เจาภาพ) 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

นายสิวานันท ศรีทัน รางวัลเหรียญทอง The winner Awards  
ถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 
สยามบรมราชกุมารี ในรายการแกะสลักผักและ
ผลไม Fruit and Vegetable Carving – 
อุดมศึกษา ประเภทบุคคล 

นานาชาต ิ 11-12 
กุมภาพันธ 

2562 

Wandee culinary 
technological 
college 

น.ส.ปทมปานี ศรีสรุาช รางวัลเหรียญทองลําดับที่ 2 ( รองชนะเลิศอันดับ 
1 ) Gold Medal ในรายการแกะสลักผักและ
ผลไม Fruit and Vegetable Carving – 
อุดมศึกษา ประเภทบุคคล 

น.ส. จิดาภา สภุามาลา รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal  
ในรายการแกะสลักผักและผลไม Fruit and 
Vegetable Carving – อุดมศึกษา ประเภทบุคคล 

น.ส.บุญสิตา ทับสุข  
น.ส.วัชชาภัค ทัศนเอี่ยม 
น.ส.จินตฬรี มวงใจรัก 

รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการอาหาร
ตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตก ชุดฟรีสไตล 
(ประเภททีม3คน) 

นายเที่ยงธรรม เเซฉิง รางวัลชมเชย ในรายการอาหารเอเซียนรวมสมยั 
(ประเภทบุคคล)   

นายวีระกร รอดบุญ  
น.ส.วัชชาภัค ทัศนเอี่ยม 
นายเที่ยงธรรม แซฉิง 

รางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันการ 
ประกอบอาหาร ในงาน TSI เสนหไทย 4 ภาค  

มหาวิทยาลยั มกราคม 
2562 

มหาวิทยาลยั
หอการคาไทย 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ 
วัน/เดือน/

ป 

หนวยงาน 
ที่จัดโครงการ 

(เจาภาพ) 
คณะบริหารธุรกิจ 

ทีม RMUTP.Bus Line รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกลุมอาชีพ
ชุมชนแมบานอุตสาหกรรม วังหนบัอุทิศ 

มหาวิทยาลยั 26 กันยายน 
2562 

ออมสินยุวพัฒน
รักษถิ่น Plus 
ประจําป 2562 

น.ส.ศันศนีย คมิหันตมาลา 
น.ส.อนนัตทิพย บัวหลง  
นายวงศธร ดวงคุม  
นายธนกร ปรีชพันธ 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน "Brass Birmingham" 
เกมสพลิกโลกอุตสาหกรรมดวยกลยุทธ 
ซัพพลายเชน ในการแขงขันบอรดเกม
ระดับอุดมศึกษา เครือขายโลจิสตกิส 

มหาวิทยาลยั 31 
กรกฎาคม 

2562 

เครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ
ดานโลจิสติกส 
ระดับคณะวิชา 

นายอัครพล อุปพงค 
นายโชติชวง แซโลว 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 
ในรูปแบบ Oral Presentation เชิงวิทยาศาสตร 
เรื่อง “แอปพลิเคชั่นตรวจสอบความชื้นและ
อุณหภูมิในหอง Data Center ออนไลน 

มหาวิทยาลยั 29 มกราคม 
2562 

9 มทร. 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

ชมรม RMUTP Formula 
Student นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

รางวัลลําดับที่ 5 ของประเทศ รวมถึงไดรับรางวัล 
Best Improvement, รางวัลลําดบัท่ี 2 
Acceleration Event และรางวัลลําดับที่ 3 
Efficiency Event เมื่อวันท่ี  

ชาติ 18-20 
มกราคม 
2562 

สมาคมวศิวกรรม
ยานยนตแหง
ประเทศไทย   

คณะศิลปศาสตร 

นายสักชัย ทองออน รับคัดเลือกและยกยองวามีความประพฤตดิี ชาติ 20 มกราคม 
2562 

พุทธสมาคมแหง
ประเทศไทย 
ในพระบรม-
ราชูปถัมภ 

ทีมคณาจารยและนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ 3 ทักษะ จากสาขาวิชาการ
ทองเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล และสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต  
พรอมรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย 
อีกหลายรายการ จาก 4 สาขาวิชา ในการแขงขัน
ทักษะความเปนเลิศทางวิชาการของคณะ 
ศิลปศาสตร 9 มทร. 

9 มทร. 4-15 
กุมภาพันธ 

2562 

มทร.ศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 

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

ป

หนวยงาน
ที่จัดโครงการ

(เจาภาพ)
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

นาย ภาสกร บุญรักษ 
นายอานนท วาสนา 
น.ส.ชรินรตัน ชอยสามนาค

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบแฟช่ัน 
ประเภทชุดราตรี ภายใตแนวคิดแพรพรรณลุมภู
สูสากล วิถีผาเมืองหนองบัวลุมภสููสากล 

ชาติ 2 พฤศจิกายน 
2561

จังหวัด
หนองบัวลําภู

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
อาจารยคณิต อยูสมบูรณ รางวัลนําเสนอ ภาคโปสเตอรระดบัชาติ "ยอดเยี่ยม" 

สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรม และงาน
สรางสรรค จากผลงานโครงการศกึษาและพัฒนา
เรขศิลปสําเร็จรปูเพื่องานบรรจภุณัฑสินคา OTOP 
แบบยั่งยืน ท่ีแสดงอัตลักษณจังหวัด หนองคาย
ในการประกวดผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งท่ี 11

ชาติ 24-26 
กรกฎาคม

2562

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคล ทั้ง 9 แหง

ดร.อาณัฏ ศิริพิชญตระกลู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ครั้งที่ 11 (ประจําป 2561 -2562)
ประเภทสงเสริมหตัถกรรมผลิตภณัฑ ประเภท
ใบหญาแฝก ดานความคิดสรางสรรค 

ชาติ 18 มิถุนายน 
2562

มูลนิธิชัยพัฒนา 
สํานักงาน กปร. 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
และบริษัท 
ปตท.จํากัด 
(มหาชน)

น.ส.ณัฐณิชา สวนทอง
นายวัชรพล สุนนทรราช

รางวัลชนะเลิศ ภาคการประกวดโปสเตอร และ
รางวัลชมเชย ภาคการบรรยาย ในการนําเสนอ
ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
โครงการถายทอดความรูดานการออกแบบเชิง
บูรณาการสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย
เทคโนโลยีทางการออกแบบ ในโครงการ
ประชุมสมัมนาเครือขายการจัดการความรู 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบันการ
พลศึกษา และสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป (RMUT 
KM+2) ครั้งท่ี 12

มหาวิทยาลัย 26-28 
กุมภาพันธ 

2562

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 
สถาบันการ-
พลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
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ชื่อ - สกุล ผลงาน/รางวัล ที่ไดรับ ระดับ 
วัน/เดือน/

ป 

หนวยงาน 
ที่จัดโครงการ 

(เจาภาพ) 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

นาย ภาสกร บุญรักษ  
นายอานนท วาสนา  
น.ส.ชรินรตัน ชอยสามนาค 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบแฟช่ัน 
ประเภทชุดราตรี ภายใตแนวคิดแพรพรรณลุมภู 
สูสากล วิถีผาเมืองหนองบัวลุมภสููสากล   

ชาติ 2 พฤศจิกายน 
2561 

จังหวัด
หนองบัวลําภู  

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
อาจารยคณิต อยูสมบูรณ รางวัลนําเสนอ ภาคโปสเตอรระดบัชาติ "ยอดเยี่ยม" 

สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรม และงาน
สรางสรรค จากผลงานโครงการศกึษาและพัฒนา 
เรขศิลปสําเร็จรปูเพื่องานบรรจภุณัฑสินคา OTOP 
แบบยั่งยืน ท่ีแสดงอัตลักษณจังหวัด หนองคาย 
ในการประกวดผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  
ครั้งท่ี 11 

ชาติ 24-26 
กรกฎาคม 

2562 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคล ทั้ง 9 แหง 

ดร.อาณัฏ ศิริพิชญตระกลู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ครั้งที่ 11 (ประจําป 2561 -2562) 
ประเภทสงเสริมหตัถกรรมผลิตภณัฑ ประเภท 
ใบหญาแฝก ดานความคิดสรางสรรค   

ชาติ 18 มิถุนายน 
2562 

 มูลนิธิชัยพัฒนา 
สํานักงาน กปร. 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
และบริษัท 
ปตท.จํากัด 
(มหาชน) 

น.ส.ณัฐณิชา สวนทอง 
นายวัชรพล สุนนทรราช 

รางวัลชนะเลิศ ภาคการประกวดโปสเตอร และ
รางวัลชมเชย ภาคการบรรยาย ในการนําเสนอ
ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
โครงการถายทอดความรูดานการออกแบบเชิง 
บูรณาการสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย
เทคโนโลยีทางการออกแบบ ในโครงการ
ประชุมสมัมนาเครือขายการจัดการความรู 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบันการ 
พลศึกษา และสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป (RMUT 
KM+2) ครั้งท่ี 12   

มหาวิทยาลัย 26-28 
กุมภาพันธ 

2562 

ม.เทคโนโลย ี
ราชมงคล, 
สถาบันการ- 
พลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป 
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การลงนามความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรชั้นนำ
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      มหาวิทยาลัยฯ มีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อสรางเครือขาย และเสริมสรางการพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษาใหมีความรู ทักษะ ประสบการณทางวิชาชีพ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยไดลงนามความรวมมือกับองคกรชั้นนำตางๆมากมาย อาทิ

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อในรูปแบบตางๆ และสงเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนา

บุคลากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสนับสนุน

นักศึกษาเขาฝกสหกิจศึกษา  

สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

การจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน และการสรางเครือขายในการทำงานวิจัยรวมกัน  

8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ประกอบดวย สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย

สยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว-

เฉลิมพระเกียรติ ศูนยฝกพาณิชยนาวี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา และ 

สภากาชาดไทย เพื ่อรวมกันนำองคความรู แนวปฏิบัติที ่ดีดานกิจกรรมนักศึกษา

มาดำเนินการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอม และมีทักษะการใชชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.)  

รวมหารือแนวทางดำเนินงาน ภายใตหัวขอ แผนการดำเนินงานรวมกัน สำหรับ

การอบรมใหความรู เนื้อหาหลักสูตร e-Commerce ของ สพธอ. และโครงการ

รับนักศึกษาฝกงาน เพ่ือสรางกำลังคนและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 

และขอมูลทางวิชาการ

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร
รวมมือในการผลิตบุคลากรทางดานการซอมบำรุงอากาศยาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูทางดานนักบิน 

บริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด  
เพื่อสรางความรวมมือในการผลิตบุคลากรทางดานการซอมบำรุงอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการรับนักศึกษาเขาฝกสหกิจศึกษา และการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ดานการซอมบำรุง

อากาศยาน การบริหารจัดการทาอากาศยาน การปฏิบัติการดานการบินและภาคพ้ืนอากาศ
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บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันทางดานอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติ ในการผลิตบัณฑิตพันธุใหม และเปดหลักสูตร Digital and Robotic Maintenance

Engineering รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน (Up Skill) 

ในการสรางกำลังคนรองรับ การผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะดานแขนกล

วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบานอากาศ 

จังหวัดสกลนคร สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร, นายกสมาคมแพทยไทย-

บูรณาการ และการบริบาลแหงประเทศไทย  

เพื่อเสริมสรางพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและชุมชนทองถิ่น สงเสริมการทำวิจัยรวมกัน

ในการพัฒนานวัตกรรมและสรางองคความรูใหม เสริมสรางความรวมมืออยางบูรณาการ

ในดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 

รวมยกระดับมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมฟูดทรัคกับ 6 หนวยงาน

ไดแก กรมอนามัย กรมขนสงทางบก สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน พ่ือรวมกันจัดทำขอบเขตมาตรฐาน สงเสริมและพัฒนา

องคความรูดานมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยท้ัง คน ครัว รถ และตลาด

สำหรับใหผูประกอบการนำไปปรับใชในธุรกิจฟูดทรัคไดอยางเหมาะสม 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
เพื่อเปนการสนับสนุน การวิจัย งานบริการวิชาการ งานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ดานการเรียนการสอน มุงเนนดานการบูรณาการโจทยทางดานผลิตภัณฑชุมชน บรรจุภัณฑ 

และสถาปตยกรรม ของทางจังหวัดตราดเขามาสูชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
เพื่อประสานความรวมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา และบุคลากร 

พรอมท้ังสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการ เปนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ

ระหวางสองมหาวิทยาลัย 

ลงนามความรวมมือกับ 6 หนวยงาน พัฒนาพลเมืองดานการเขาใจดิจิทัล

6 หนวยงาน ไดแก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทยไทย สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และโครงการมหาวิทยาลัย

ไซเบอรไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และแลกเปล่ียน

องคความรูความเขาใจในสมรรถนะดานดิจิทัลที่จำเปน ในทศวรรษที่ 21 รวมถึงพัฒนา

กำลังคนมุงเนนพื้นฐานทักษะดานดิจิทัล
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สถาบันน้ำและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
เพ่ือรวมมือสงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใตหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

โดยเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

รวมมือกับ 4 องคกร วิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย
ไดแก บริษัทแฟมเทรด จำกัด / สมาคมแพทยไทยบูรณาการและการบริบาลแหงประเทศไทย / 

บริษัท เบสทแคร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย จำกัด) / วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง 

และเครือขายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร เพื่อสรางความรวมมือ ดานวิชาการ วิจัยและ

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยเฉพาะดานการปลูกกัญชาเพ่ือการแพทย

สภาเกษตรกรแหงชาติ ดานวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพร
เพื ่อสนับสนุนดานวิชาการและวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพรเพื ่อประโยชนทางการแพทย 

จัดหลักสูตรอบรมสรางองคความรูที่ถูกตองในกระบวนการเพาะปลูกตามระบบมาตรฐาน 

และขออนุญาตตามกฎหมาย ใหกับกลุมเกษตรกร

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ 
เพื ่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากรในการ

แลกเปลี่ยนประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพ การสรางเครือขายการทำงานวิจัย 

และการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงแรมเบสทเวสเทิรน พลัส แวนดาแกรนด กรุงเทพฯ 

โรงแรม ไวบ เบสทเวสเทิรน สนามเปา 

เพื ่อเปนการรวมมือกันในการสงเสริมพัฒนาบุคลากร สรางเครือขายการทำงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สรางองคความรูรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและโรงแรม
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Zhejiang Sci –Tech University (ZSTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื ่อพัฒนาวิชาการดวยการแลกเปลี ่ยนอาจารย นักศึกษาและงานวิจัยรวมกัน 

โดยเฉพาะดานสิ ่งทอและแฟชั่น

TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตเนีย

ตางประเทศ

เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาภายใตทุนการศึกษา Erasmus+ 2018 -2020

Bali State Polytechnic (BSP) ประเทศอินโดนีเซีย
เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการเจรจาดานการทำวิจัยรวมกันในหัวขอ 

“Culture-based Creative Economics for Sustainable Tourism Development” 

Baltic Aviation Academy หรือ BAA Training 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการผลิตนักบิน

และการบริหารจัดการทาอากาศยาน ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีดานการบิน 

ณ ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย และประเทศสเปน
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ผลสัมฤทธิ์
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ประจำป 2562
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ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร

ดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน จำนวน 64 หลักสูตร 

จำแนกเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 หลักสูตร ปริญญาตรี 49 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร และปการศึกษา 2562 นี้ 

มหาวิทยาลัยไดมีการเปดหลักสูตรใหม จำนวน 3 หลักสูตร ไดแก

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของประเทศ

- คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขา การวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขา วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  

สาขา วิศวกรรมไฟฟา  
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นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนปจจุบัน ดังนี้

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  

- สาขาวิชา เครื่องกล (4 ป)  

- สาขาวิชา อุตสาหการ (4 ป)

- สาขาวิชา คอมพิวเตอร (4 ป)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

- วิชาชีพครู

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

- สาขาวิชา วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม   
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พัฒนาศักยภาพอาจารย 

ซ่ึงการจัดอบรมในหัวขอ “Creative and Critical Thinking, Using Digital Technology 

(สอนนักศึกษาอยางไรใหคิดอยางสรางสรรคและคิดเชิงวิเคราะห โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล) นี้ 

มหาวิทยาลัยไดรับเกียรติจาก Dr. Howard Youngs, School of Education, Director of

International Relations and Development จาก Auckland University of Technology (AUT) 

ประเทศนิวซีแลนด เปนวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการเรียนการสอนใหกับ

อาจารยราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ นอกจากนี้ยังแบงกลุมทำกิจกรรม เพื่อใหอาจารย

สามารถนำความรูที ่ไดจากการอบรมไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมรพีพัฒน ศูนยเทเวศร

“Creative and Critical Thinking, Using Digital Technology”

การพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง เพราะเปนวิธีที่จะชวยเพิ่มพูนความรู

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของอาจารยใหไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชวยใหบรรลุเปาหมายขององคกร การพัฒนาศักยภาพในดานตางๆของอาจารยในสถานศึกษา

จึงมีความจำเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยในป 2562 นี้ มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย

เชน โครงการ
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มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีความเขมแข็ง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ไดจัดตั้ง ศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งเปนศูนยรวบรวมขอมูลทางวิชาการ ผลิตภัณฑและ

วัสดุทางดานสิ่งทอ วิวัฒนาการในการออกแบบแฟชั่น อีกทั้งยังสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา

องคความรูทางการศึกษา การวิจัย การเพิ่มพูนทักษะ การบูรณาการการเรียนการสอน ทักษะดาน-

การออกแบบ ตลอดจนรวมกันอนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตทางดานสิ่งทอของไทย

ใหคงอยูอยางยั่งยืน ภายในศูนยแหงนี้ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก

1. หองสมุดสำหรับการสืบคนขอมูล ไดรวบรวมเนื้อหาทางวิชาการในเรื่องของประวัติ

ความเปนมา เทคนิคการสรางสรรคผลงานการทอผาซึ ่งเปนเอกลักษณเฉพาะ การถายทอด

ภูมิปญญาหรือแนวคิดการสืบสานภูมิปญญา และเรื ่องประเพณีวัฒนธรรมไวอยางครบถวน 

โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. หองสมุดทางดานวัสดุสิ ่งทอหรือหองจัดแสดงผา โดยจัดแสดงผาพื้นถิ่นของกลุม

ชาติพันธไวถึง 10 ชาติพันธ ไดแก ไทลื้อ ไทดำ ไทพวน ไทกุย ไทยอง ไทยวน ไทใหญ ไทสยาม

ไทถิ่นใต และไทครั่ง โดยจัดแสดงใหเห็นถึง รูปแบบ สี ลวดลายการทอที่เปนเอกลักษณของแตละ

ชาติพันธุ รวมถึงเคร่ืองแตงกายของแตละชาติพันธุ นอกจากน้ียังมีตัวอยางผาท่ีผลิตในอุตสาหกรรม

นำมารวบรวมไวกวา 300 ชนิด

3. หองจัดแสดงนิทรรศการและผลงานดานสิ่งทอ โดยการจำลองการทอผา การจัดแสดง

วิถีชีวิตของชุมชนจำหนายผายานสำเพ็งแบบเสมือนจริง และชุดแฟชั่นเครื่องแตงกายไมวาจะเปน

ยุคกอนปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคสงครามคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ยุคคศ. 1980 – 1990 

ยุคคศ. 1990 – ปจจุบัน

Textiles and Fashion Knowledge Center
ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟชั่นไดฟรี 

เปดใหบริการทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 02 665 3777 ตอ 3010
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มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษา เปนคนดี

มีคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียนรู เพื่อพัฒนาไปสูความเปน “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู  สูงาน 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม”  ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยสงเสริมใหนักศึกษา

ไดเรียนรูจากประสบการณจริงผานส่ือท่ีหลากหลาย ไดลงมือปฎิบัติ นำเสนอ ฝกอบรม ผานโครงการ

หรือกิจกรรมตางๆ เชน

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

-  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดโครงการสงเสริมทักษะอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม

เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีคุณวีรสิทธิ์ เทียนสถิตยกุล (บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จำกัด) และ 

อ.ประมวล รอนยุทธ (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร) เปนวิทยากรใหความรู เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ

ดานวิศวกรรมยานยนต ดานเทคโนโลยี(ดิจิทัล) ใหแกนักศึกษา ฝกการทำงานเปนทีม โดยนำความรู

ไปประยุกตกับการสรางรถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง เพ่ือเขารวมแขงขันโครงการ Shell Eco-

Marathon Asia 2018 ณ ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีอุตสาหการ วันท่ี 4-5 มีนาคม 2562

-  คณะคหกรรมศาสตร จัดกิจกรรม Fashion Show Makeup and Hair Design โดยแสดง

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย ระดับชั้นปริญญาตรีปที่ 2 

ในรายวิชาการแสดงแบบแฟชั่น แสดงแฟชั่นโชว ในชุด “Word of Different Perspectives” 

หมายถึง โลกในมุมมองที่แตกตาง นำเสนอ 3 คอลเลคชั่น ไดแก สีขาว (Miracles of Dreams) 

มุมมองทัศนคติแงบวก ความเพอฝน อยูในโลกของจิตนาการ สีแดง (Dangerous Red) การแกงแยง

ชิงดีชิงเดน และความเยอหย่ิง และสีดำ (Rapscallion Girls) ดานของสังคมท่ีมองไมเห็น (ดานมืด) 

 ความรุนแรง ความหวาดกลัว โลกโหดรายกวาท่ีคุณรู เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาแสดงออก

ถึงความสามารถ นำความรูที่ไดจากการเรียนมาบูรณาการใชใหเกิดประโยชน เปนจุดเริ่มตนของ

การคิดสรางสรรค เมื่อ 20 ก.พ. 2562 ณ หองประชุมราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...มุงสรางบัณฑิตที่ดีสูงสังคมไทย

โครงการสงเสริมทักษะอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม

กิจกรรม Fashion Show Makeup and Hair Design 
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-  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จัดโครงการคายพัฒนานักส่ือสารมืออาชีพ หรือ “คายแมไก”

โดยมุงหวังใหนักศึกษาของคณะฯ ไดทำงานรวมกับวิทยากรมืออาชีพ และทำงานผลิตส่ือท่ีครบทุกข้ันตอน

ในกระบวนการ Pre-Pro-Post ซึ่งเปนคายที่ตองทำงานภายใตความกดดัน และทำงานแขงกับเวลา 

การลงพ้ืนท่ีท่ีชุมชนบานสวายสอ จ.บุรีรัมย เปนการเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึงของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

และเปนความต้ังใจท่ีตองการใหนักศึกษาของคณะฯ ไดสัมผัสกับวิถีชุมชน และไดเรียนรูสังคมท่ีหลากหลาย 

กับวิทยากรดาน Production ซ่ึงเปนทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญดานการผลิตรายการทองเท่ียวชุมชน 

มีผลงานท้ัง “รายการชุมชนชวนเท่ียว” “รายการชุมชนชวนชิม” ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

และ “รายการสลากสรรคสราง เพ่ือชุมชน” ของสำนักงานกินแบงรัฐบาล เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562

-  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อบรมเตรียมความพรอม…สูเสนทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล” 

เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2562  โดยการอบรมมีการวัดระดับทดสอบความรูใหกับนักศึกษา และ การอบรม

เสวนาใหความรูในหัวขอ “เปดโลกแหงวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล” เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดความรูเก่ียวกับ

วิชาชีพทางดานบัญชีในยุคดิจิทัล โดยสามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการเรียน

ในช้ันเรียนจริง นำไปสูการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และนำไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยจัดข้ึน

ในระหวางวันท่ี 10-11 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ อาคาร 90 ป 

โครงการคายพัฒนานักส่ือสารมืออาชีพ หรือ “คายแมไก”

อบรมเตรียมความพรอม…สูเสนทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล
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 -  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จัดโครงการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน

วิเคราะหขอมูลใหกับนักศึกษา ระหวางวันท่ี 24 -25 พฤศจิกายน 2561  ณ หองปฏิบัติการช้ัน 9 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะหขอมูลใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีศักยภาพทางวิชาการและความเช่ียวชาญ

ในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรและนำไปใชในการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาตอไป  

และสรางความเขมแข็งในวิชาชีพดานวิทยาการคอมพิวเตอรและการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 -  คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จัดโครงการการถายทอดเทคโนโลยีการซอมบำรุง

จักรยานยนตสมัยใหม ใหแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 เพ่ือบูรณาการความรวมมือ

ดานวิชาการในสาขาวิชาชีพรถจักรยานยนตระหวางสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และ บมจ. ไทยยามาฮามอเตอร

เพื่อกอใหเกิดการผลักดันความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี ใหกับกลุมเปาหมาย โดยไดรับเกียรติจาก 

คุณคมสร ยินดีธิป จากบริษัทไทยยามาฮามอเตอร จำกัด เปนวิทยากรฝกอบรม ณ อาคารชางยนต 1 และอาคาร

ชางยนต 2 คณะวิศวกรรม เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 

 -  คณะศิลปศาสตร จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางความกาวหนาสูความสำเร็จในอาชีพ

การโรงแรม (The Advanced guideline for successful in hotel career) เพ่ือเปนแนวทางสำหรับการทำงาน

ในสายการโรงแรมกับสถานประกอบการในยุคท่ีมีการเติบโต มีการแขงขันสูง และมีความตองการในตลาดแรงงาน

ของงานโรงแรมจำนวนมาก รวมทั้งกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน ตลอดจนการพัฒนางาน

สายบริการ การเตรียมความพรอมสูภาคอุตสาหกรรมการบริการตอไป โดยมี คุณรจเรข ฉายสุวรรณ เปนวิทยากร

ในการสัมมนาคร้ังน้ี เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2562  ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและทองเท่ียว คณะศิลปศาสตร 

โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการซอมบำรุงจักรยานยนตสมัยใหม 
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 -  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จัดโครงการเผยแพรนวัตกรรมของนักศึกษา หรือ The Debut 

Project ครั้งที่ 9 ภายใตแนวคิด HOUSE OF NANGLOENG “บานนางเลิ้ง” เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเรียนการสอน

ตลอดระยะเวลา 4 ป และเปนเวทีใหนักศึกษานำผลงานเขารวมจัดแสดงและเผยแพรผลงานสูสังคม อีกทั้งยังเปนการ

ตอกย้ำการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ซึ่งในปนี้มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว จำนวน 225 ชุด 

และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีส่ิงทอ และสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ วันท่ี 12-17 มีนาคม 2562 ณ ช้ัน 1 หอศิลปวัฒนธรรม-

แหงกรุงเทพมหานคร

 -  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยอาจารยศาสตรา ศรีหาภาค ไดนำนักศึกษาเขาศึกษาดูงาน

โครงการคอนโดมิเนียม Aspire อโศก-รัชดา ซึ่งสรางโดยบริษัท AP Thailand จำกัด (มหาชน) เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนางานกอสรางอาคารสำเร็จรูป ระบบการประสานทางพิกัดและการเชื่อมตออาคาร โครงสราง-

อาคารสำเร็จรูป การทำงานของเจาหนาที่ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มทักษะ เสริมสรางความรู และประสบการณ

ใหแกนักศึกษา เพื่อนำไปใชการการปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2562

The Debut Project ครั้งที่ 9 ภายใตแนวคิด HOUSE OF NANGLOENG “บานนางเลิ้ง” 
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  -  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Science and Information Technology) 

 ซ่ึงนักศึกษาที่เขาเรียนสาขานี้จะสามารถนำไปตอยอดอาชีพในอนาคตไดหลากหลาย โดยเฉพาะ

 นักวิเคราะห และจัดการขอมูลขนาดใหญ ซึ่งกำลังเปนตำแหนงงานที่มาแรงในยุคดิจิทัล 

 และเปนที่ตองการของ ตลาดงานทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยดวยเชนกัน แตขณะนี้ 

 พบวาคนทำงานในสายงานนี้ยังมีนอย สวนทางกับความตองการของตลาดงานทั่วโลกทั้งภาครัฐ 

 และเอกชนตางตองการบุคลากรดานนี้เปนอยางมาก

 -  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาระบบออนไลนและฐานขอมูลหุนยนต

ดวย Patent Mapping” จัดโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุนยนต มทร.พระนคร เพ่ือสงเสริม

การพัฒนาวิชาชีพดานหุนยนตบริการ รวมถึงสงเสริมการพัฒนาระบบออนไลนและพัฒนาฐานขอมูล 

ดานหุนยนตดวยแผนท่ีสิทธิบัตร (patent mapping) โดยเน้ือหาการอบรม ประกอบดวย การเขียน

โปรแกรมสืบคนและวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตร การทำเว็บไซต กระบวนการคนหาความรู (data mining) 

การเขียนโปรแกรมและการออกแบบพัฒนาระบบออนไลน ดานฐานขอมูลหุนยนตดวยแผนท่ีสิทธิบัตร 

โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล จากสถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และคุณพรอมเลิศ หลอวิจิตร จากบริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนดดีไซน จำกัด 

ระหวางวันที่ 2 - 4 กันยายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      

เชียวชาญเทคโนโลยี

 -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” โดยไดรับเกียรติจาก 

ดร.ประเวทย ตันติสัจจธรรม CEO & Managing Director และเลขาธิการสมาคมไทยบล็อกเชน 

บรรยายใหความรูในหัวขอ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive Tecnologies ,Blockchain and 

Cryptocuttency และ Internet of things (IoT) เพื่อใหผูเขาสัมมนาไดรับความรูความเขาใจ 

นำไปประยุกตใช และทำใหเกิดประโยชนตอบุคคลภายในสังคม ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ 

ชั้น 6 อาคาร 90 ป คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...มุงสรางบัณฑิตที่ดีสูงสังคมไทย (ตอ)
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 มีคุณธรรม

 -  โครงการทดสอบความรูดิจิทัลมารเก็ตติ้งและ Social Media Marketing ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ผานระบบออนไลน รุนที่ 3 เพื่อสรางเอกลักษณและเพิ่มขีดความสามารถใหนักศึกษาเปนนักปฏิบัติมืออาชีพ

ในยุคดิจิทัล สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0  ไดรับเกียรติจาก คุณเทวัน นวมเมือง

ผูจัดการท่ัวไป บริษัท Central Food Retail Company Limited และคณะ เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับ 

การสรางแบรนด การสรางเนื้อหาการตลาดและ การโฆษณาสื่อดิจิทัล ระหวางวันที่ 7–8 กุมภาพันธ 2562 

ณ ราชมงคลพระนคร (ศูนยเทเวศร)

 -  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมใหความรู

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติดและการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีแกตนเอง 

การจัดโครงการครั้งนี้ เปนการใหความรู เสริมสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติดและสุขภาวะที่ดีกับนักศึกษา 

ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวขอ “เขาใจเรื่องฮอรโมน ก็ดูแลสุขภาพตนเองได ไมยากเลย” โดยไดรับเกียรติ

จากบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด และหัวขอ “สถานการณปญหาการติดสารเสพติดในสังคมไทยปจจุบัน” 

โดยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ณ หองประชุมโชติเวช  21 กุมภาพันธ 2562

                                                           7               
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 -  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเขาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑตานโกง สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) จัดโดย 

ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเปนการสงเสริมและปลูกฝงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต

อันจะนำไปสูการเปนมหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยมี คุณพลเทพ บุณยะกาญจน นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ของสำนักงาน ป.ป.ช. เปนผูนำเยี่ยมชม ทั้งนี้พิพิธภัณฑตานโกง แบงการจัดแสดงออกเปน 10 สวน คือ 

 1. ลานสนุกคิด ใหผูชมวิเคราะหพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการทุจริต 

 2. เลือกทางเดิน เปนการแสดงภาพรวมปญหาทุจริตประเทศไทย 

 3. เมืองแหงมนตดำ สรางความตระหนักถึงมูลคาความสูญเสียจากการทุจริต 

 4. ตีแผกลโกง เรียนรูกลโกงแบบตาง ๆ 

 5. กำจัดกลโกง เปนการแสดงภารกิจ ป.ป.ช. 

 6. วันชี้ชะตา แสดงบทสรุปคนโกง 

 7. พลังแหงคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม เพื่อสรางแรงบันดาลใจทำความดี 

 8. เมืองแหงแสงสวาง เรียนรูความซื่อสัตย 

 9. พลเมืองขาว ป.ป.ช. แสดงถึงกิจกรรมแจงเบาะแสทุจริต และ 

 10. รวมพลังขับเคลื่อน แสดงใหเห็นภารกิจเครือขายตานโกงทั่วประเทศ
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-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 

เพื่อเปนการตอนรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใน 9 คณะ โดยทุกป

ทางมหาวิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมรับนอง ซึ่งเปนกิจกรรม

เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางรุนพี่และรุนนอง เพื่อเปนการ

ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการรับนองในแบบท่ี

ไมพึงประสงค หรือมีการใชกำลัง มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนด

นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและ

ประชุมเชียร ประจำปการศึกษา 2562 โดยไดมีการประกาศ

ใหทุกคณะระวัง สอดสองดูแล กำชับรุนพี่รับนองสรางสรรค 

หามมีการกระทำรุนแรง หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดตอประกาศ 

เพื่อใหกิจกรรมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย นอกจากนี้

ยังใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราบุคคลภายนอก

ที่เขามายังมหาวิทยาลัยระหวางสัปดาหจัดกิจกรรมและดูแล

ความเรียบรอยอยางตอเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 ดวย 

นอกจากน้ีเพ่ือการรับนองมีความสรางสรรค ถูกตอง 

ไมใชความรุนแรง ปลอดอบายมุข สรางความสามัคคี มีความรักใคร 

มหาวิทยาลัยไดขานรับนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกำหนดเกณฑ และมาตรการ อาทิ 

การเขารวมกิจกรรมตองเปนไปดวยความสมัครใจ ไมใชวิธีบังคับ 

และตองเคารพสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

ใหจัดกิจกรรมประชุมเชียรภายในมหาวิทยาลัย 

โดยการจัดกิจกรรมแตละครั้งจะตองเสร็จสิ้น

ไมเกินเวลา 18.00 น. และสามารถจัดกิจกรรม

ไดตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเทานั้น 

หากนักศึกษามีการฝาฝนมาตรการดังกลาว

จะมีการสั่งระงับกิจกรรมทันที พรอมทั้งให

ผูรับผิดชอบในกิจกรรมรายงานตอมหาวิทยาลัยฯ 

เพื ่อลงโทษตามวินัยนักศึกษา เชน การตัด

คะแนนกิจกรรม หรือพักการศึกษา เปนตน 
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ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

3,131คน 2,124 คน3,037คน
(ร้อยละ 69.94 ของผู้ตอบแบบสอบถาม)

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน 3,037 คน (จาก 3,131 คน)

บัณฑิตที่มีงานทำ 

จำแนกตามสายวิทยาศาสตร - สังคมศาสตร

ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

จำนวนผูประเมินทั้งสิ้น 1,525 ราย

ความพึงพอใจนายจาง  แปลผล 
ในระดับ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.36 มาก 
2. ดานความรู 4.01 มาก 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.03 มาก 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.29 มาก 
5. ความสามารถดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

3.87 มาก 

6. ดานทักษะวิชาชีพ 4.1 มาก 
7. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตนักปฏิบัติ  
ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) 

4.06 มาก 

ผลรวม 4.11 มาก 

สายวิทยาศาสตร

สายสังคมศาสตร

1,053 , 
49.58%

1,071 , 
50.42%

913, 30.06%

2,124, 69.94%
มีงานทำ

ไมมีงานทำ

รายละเอียดขอมูล

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

http://job.rmutp.ac.th/

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน



ยุทธศาสตรที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานดานการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี 

ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาและนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ของอาจารย นักวิจัย 

และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เผยแพรสูสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัย

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและเปนชองทางประชาสัมพันธผลงานของมหาวิทยาลัยสูสาธารณชน และ

เปนการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ในการดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 131 โครงการ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 24,151,321 บาท 

โดยแบงเปน 

- งบประมาณรายจาย จำนวน 14,093,900 บาท 

- งบประมาณเงินรายได จำนวน  2,430,500 บาท 

- งบประมาณที่ไดรับจากภายนอก จำนวน  7,626,921 บาท

      (ขอมูลจาก สวพ. ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)

56



พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

โครงการการสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปนโครงการเพื่อเสริมสรางศักยภาพการทำวิจัยในดานตางๆ ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดมาอยางตอเนื่อง

สำหรับปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยโปรแกรม R

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวขอ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”

กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัวขอ “เทคนิคการเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

กิจกรรมที่ 4 การจัดทำขอเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดกำหนดวิสัยทัศน

การเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนำดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” โดยมีพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ เชนเดียวกับ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ สำหรับภารกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดกำหนดประเด็น

ยุทธศาสตรในเรื่องการพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยความรวมมือ

ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความรวมมือกับเครือขายภายนอก

ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคการผลิต ชุมชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดริเริ่มดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัย ตั้งแตป 2550 – ปจจุบัน

ทั้งนี้ สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยรุนเกา และการ

สรางนักวิจัยรุนใหมยังไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ในปตอ ๆ ไปจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพ

ทั้งนักวิจัยรุนเกาและการสรางนักวิจัยรุนใหมใหมีความพรอมทั้งศักยภาพและคุณภาพ รวมทั้งสามารถ

นำผลการวิจัยสูการใชประโยชนตอสังคม ชุมชน ภาคการผลิต และอื่นๆ 

ดำเนินงาน ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอง Learning space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยศิริชัย พงษวิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเกียรติเปนวิทยากร มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จากคณะตาง ๆ เขารวมอบรม จำนวน 34 คน สำหรับการอบรมในคร้ังน้ี ผูเขาอบรมไดเรียนรูทักษะการใชงานโปรแกรม R 

เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติการวิจัยและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหสถิติเบื้องตนดวยโปรแกรม R
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 ดำเนินงานในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 ณ หองประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร, รองศาสตราจารยพิเชฎฐ กาลามเกษตรและ 

คุณเบญจวรรณ มิ่งมนตชัยกุล จากศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเกียรติเปนวิทยากร 

มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะตางๆ เขารวมอบรม จำนวน 58 คน  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวขอ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”

กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัวขอ “เทคนิคการเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

 สำหรับการอบรมในคร้ังน้ี ผูเขาอบรมไดเรียนรูและเขาใจหลักการและเกณฑการพิจารณาดานจริยธรรม

การวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชนที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะไดรับ 

กระบวนการขอความยินยอมผูเขารวมการวิจัย ประเด็นพิจารณาดานจริยธรรมในการวิจัยแบบตางๆ การปฏิบัติที่ดี

ในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานของคณะกรรมการที่เปนมาตรฐาน

 ดำเนินการในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

โดยไดรับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ ผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใหเกียรติเปนวิทยากร 

มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะตางๆเขารวมอบรมจำนวน 122 คน 

 สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อใหอาจารย นักวิจัย มีความเขาใจถึงเงื่อนไขและนโยบาย

การสนับสนุนการวิจัยตามนโยบายของรัฐบาล 2) เพื่อพัฒนานักวิจัย ใหเรียนรูและเตรียมความพรอมในการจัดทำ

ขอเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับการเสนอของบประมาณวิจัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
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กิจกรรมที่ 4 การจัดทำขอเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

 ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการในวันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม พ .ศ.2562 ณ หองประชุม

กรมหลวง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดรับเกียรติจาก คุณเวชยันต เฮงสุวณิช นักวิชาการอิสระ 

เปนวิทยากร มีบุคลากรจากคณะตางๆ เขารวมอบรม จำนวน 110 คน 

 การอบรมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในการจัดทำงบประมาณ

บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   2) ใหนักวิจัยไดเรียนรูเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการ

ใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ

 ระยะท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขอเสนอการวิจัยสำหรับการเสนอของบประมาณ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม 

คณะศิลปศาสตร และ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมราชพฤกษภิรมย คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไดรับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผูอำนวยการหนวยบูรณาการวิจัยและความรวมมือ

เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) และ คุณเวชยันต เฮงสุวณิช นักวิชาการอิสระ โดยมีบุคลากร

จากคณะตางๆ เขารวมอบรม จำนวน 73 คน  

 การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคใหนักวิจัยนำเสนอการวิจัยตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากย

ขอเสนอการวิจัยและใหคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงขอเสนอใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
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เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดนและหนวยงาน

บริหารงานวิจัยดีเดน ประจำป 2561 เพื่อสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรที่ทำงานวิจัยและหนวยงาน

เจาของผลงานวิจัย ใหสามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

โดยผูไดรับการคัดเลือกเขารับโลและเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ป 

เม่ือ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ผูท่ีไดรับคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดนและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน ประจำป 2561 ไดแก

 1. นักวิจัยดีเดนดานการตีพิมพผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  - ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

 2. นักวิจัยดีเดนดานการนำผลงานวิจัยและหรือผลงานสรางสรรคไปใชประโยชน สาขาสังคมศาสตร

  - อาจารยมัทธนี ปราโมทยเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

 3. นักวิจัยดีเดนดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  - ผูชวยศาสตราจารยยุวดี พรธาราพงศ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

 4. หนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน

  - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
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การจัดตั้งกองทุนวิจัย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย เพื่อเปนกลไก

ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เร่ิมดำเนินการตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การขอรับความคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้นและการดำเนินกิจกรรมอื่น

ที่เกี่ยวของกับการวิจัย

1. สนับสนุนเงินรางวัล

 สนับสนุนการตีพิมพบทความ จำนวน 121 บทความ เปนบทความวิจัยระดับชาติ 36 บทความ

ระดับนานาชาติ 82 บทความ และบทความวิชาการระดับชาติ 2 บทความ และระดับนานาชาติ 1 บทความ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,654,000 บาท (สองลานหกแสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน)

  

ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                           4               

2.    (  2561 –  2562) 
  121    36   82   

 2   1   2,654,000 ( ) 
 

  
 

 
  

( ) 
 

( ) ( ) 
 

( ) ( ) 
 

( ) ( ) 
 

( ) ( ) 
 

( ) ( ) 
 

( ) ( ) 
 

( ) 

 
9 81,000 - - 9 81,000 - - - - - - 9 81,000 

             
 

4 36,000 - - 4 36,000 - - - - - - 4 36,000 

 
4 34,000 2 40,000 6 74,000 - - - - - - 6 74,000 

 2 18,000 35 700,000 37 718,000 2 14,000 1 10,000 3 24,000 40 742,000 

 
- - 25 860,000 25 860,000 - - - - - - 25 860,000 

 8 70,000 8 260,000 16 330,000 - - - - - - 16 330,000 
 5 39,000 1 20,000 6 59,000 - - - - - - 6 59,000 

 
1 9,000 10 400,000 11 409,000 - - - - - - 11 409,000 

 
3 23,000 1 40,000 4 63,000 - - - - - - 4 63,000 

 9  36 310,000 82 2,320,000 118 2,630,000 2 14,000 1 10,000 3 24,000 121 2,654,000 
  

                                                               4                       
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2. ผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

3. รายงานรับ-จาย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย

 
รายงานรับ-จาย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชีเงินรับฝาก กองทุนเพื่อการวิจัย

 

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

                                                           7               
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สรุปขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ
ขอมูลการจด
สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ
ประเภท ลักษณะ

งาน เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน วันท่ีออกหนังสือ
รับรอง

1 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 369979 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากขาวหักและสวน
เหลือท้ิงจากขาวสําหรับผูบริโภคกลุมวัยรุน 
Development of Prototype Products from 
Waste Rice for Teenage Consumer

นางสาวดวงกมล ต้ังสถิตพร
นางเกศรินทร เพ็ชรรัตน 
นางสาวดวงรัตน แซต้ัง

เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

9 ตุลาคม 2561

2 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 369980 การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึกจากผาดวย
เทคโนโลยีตกแตงกล่ินสําหรับกลุมอาชีพสหกรณ
ศิลปะประดิษฐจังหวัดนนทบุรี Product 
Development of Souvenirs from Fabric with 
Technology Decorative Smell for Handicrafts 
Cooperative Professional Group Nonthaburi 
Province

นางสาวรุงฤทัย รําพึงจิต 
นางอภิรัติ โสฬศ
นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร

เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

9 ตุลาคม 2561

3 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376018 การใชสภาวะดัดแปรในการยืดอายุการเก็บรักษาเสน
ขนมจีนแปงหมักพรอมบริโภค

นายธนภพ  โสตรโยม
นางสาวดวงกมล  ต้ังสถิตพร
นางชญาภัทร  ก่ีอาริโย
นายนพพร  สกุลยืนยงสุข
นางสาวชมภูนุช  เผ่ือนพิภพ
นางนอมจิตต  สุธีบุตร
นางสาวดวงรัตน  แซต้ัง
นางสาวสาวินี  เพียรชํานาญ

เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

4 กรกฎาคม 2562

4 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376019 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบพลู ใบชะพลู
 และฟาทําลายโจรเพ่ือใชในการยับย้ังเช้ือรา 
Colletotrichum gloeosporioides ในมะมวง
นํ้าดอกไม

นายธนภพ  โสตรโยม เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

4 กรกฎาคม 2562

5 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376020 การพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ
จากปลาซัคเกอร

นายธนภพ  โสตรโยม เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

4 กรกฎาคม 2562

6 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376563 การพัฒนาผลิตภัณฑเยลล่ีก่ึงสําเร็จรูป
จากหญาหวาน

นางสาวดวงกมล ต้ังสถิตพร
นายปญจพล  อะโสต
นางสาวณัฐนรี  ประดิษฐ

เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

1 สิงหาคม 2562

7 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377229 การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากนํ้าตาลโตนด เพ่ือ
สงเสริมรายไดเกษตรกรในเชิงพาณิชย :
 สวนตาลลุงถนอม แหลงเรียนรูภูมิปญญาตาลโตนด 
(กลุมอนุรักษและสืบสานตาลโตนด) อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวบุษยมาลี  ถนนทิพย
นายปรัชญา  แพมงคล
นางสาวศศิธร  ปอมเชียงพิณ

เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

5 กันยายน 2562

8 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377773 ตนแบบงานคหกรรมศาสตร นางสาวสุกัญญา  จันทกุล
นางอภิรัติ  โสฬศ
นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
นางสาวดรุณี  โอวจริยาพิทักษ
นางสาวธนพรรณ บุญยรัตกลิน
นายอารยะ  ไทยเท่ียง
นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร
นางสาวสุชีรา  ผองใส
นางสาวรุงฤทัย  รําพึงจิต
นายกิตติ  ยอดออน
นายศักรินทร  หงสรัตนาวรกิจ
นางสาวสมปรารถนา  สุขสละ
นายอนุสรณ  ใจทน

เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

รอเอกสารจากกรมฯ

สรุปขอมูลการจดทะเบียนงานทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ที่มา : สรุปขอมูลการจดทะเบียนงานทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) 2550-2562

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับ
ขอมูลการจด
สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ
ประเภท ลักษณะ

งาน เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน วันท่ีออกหนังสือ
รับรอง

9 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 369981 กลยุทธการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว
ภายในประเทศของผูสูงอายุ PUBLIC RELATIONS 
STRATEGIS IN DOMESTIC TOURISM FOR 
ELDERLY

นางสาวจุติพร ปริญโญกุล 
นางดารณี ธัญญสิริ

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 9 ตุลาคม 2561

10 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 370500 การสรางคุณคารวมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการเครือขายโทรศัพท เคล่ือนท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 19 ตุลาคม 2561

11 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 373386 การปรับตัวของนิตยสารภาพยนตรไทยในยุคส่ือสังคม
ออนไลน

นายเกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 11 กุมภาพันธ 2562

12 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 373587 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นักศึกษากับนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 20 กุมภาพันธ 2562

13 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376015 การเปดรับส่ือและการแสวงหาความรูของนักศึกษา
ส่ือสารมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นางอัญชุลี  วงษบุญงาม เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 กรกฎาคม 2562

14 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376017 ความเห็นและความตองการของผูชมทีวีดิจิทัล ผาน
แอพพลิเคช่ัน Opinions and demands of viewers
 digital TV via applications

นายมาโนช  รักไทยเจริญชีพ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 กรกฎาคม 2562

15 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377228 การพัฒนาระบบสงบทความออนไลนของวารสาร
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร

นางสาวฉันทนา  ปาปดถา
นายณัฐภณ  สุเมธอธิคม

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 5 กันยายน 2562

16 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 371904 การออกแบบรองเทากีฬา ATHLETIC SHOES DESIGN นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

12 ธันวาคม 2561

17 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376014 การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสาวเมทิกา  พวงแสง
นางสาวชมนภัส  วรรณหวย
นายปยวัฒน  เจริญทรัพย
นางสาวหญิง  มัทนัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 กรกฎาคม 2562

18 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376016 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑรวมสมัย เพ่ือการ
พัฒนาภาพลักษณและเพ่ิมมูลคาสินคาแกชุมชน : 
กรณีศึกษากลุมผลิตปลาดุกรา จังหวัดพัทลุง

นางสาวเมทิกา  พวงแสง
นางสาวหญิง  มัทนัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 กรกฎาคม 2562

19 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม ส่ิงพิมพ 377621 รายงานประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

20 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377622 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (RPM) กรณีศึกษา 
กองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

21 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377623 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาวารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

22 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377624 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม -ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

23 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377625 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม
 - มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

24 อนุสิทธิบัตร ประดิษฐ 1903002395 เนยถ่ัวดาวอินคา นางสาวสิริรัตน พานิช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ลําดับ
ขอมูลการจด
สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ
ประเภท ลักษณะ

งาน เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน วันท่ีออกหนังสือ
รับรอง

9 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 369981 กลยุทธการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว
ภายในประเทศของผูสูงอายุ PUBLIC RELATIONS 
STRATEGIS IN DOMESTIC TOURISM FOR 
ELDERLY

นางสาวจุติพร ปริญโญกุล 
นางดารณี ธัญญสิริ

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 9 ตุลาคม 2561

10 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 370500 การสรางคุณคารวมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการเครือขายโทรศัพท เคล่ือนท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 19 ตุลาคม 2561

11 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 373386 การปรับตัวของนิตยสารภาพยนตรไทยในยุคส่ือสังคม
ออนไลน

นายเกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 11 กุมภาพันธ 2562

12 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 373587 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นักศึกษากับนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 20 กุมภาพันธ 2562

13 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376015 การเปดรับส่ือและการแสวงหาความรูของนักศึกษา
ส่ือสารมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นางอัญชุลี  วงษบุญงาม เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 กรกฎาคม 2562

14 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376017 ความเห็นและความตองการของผูชมทีวีดิจิทัล ผาน
แอพพลิเคช่ัน Opinions and demands of viewers
 digital TV via applications

นายมาโนช  รักไทยเจริญชีพ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 กรกฎาคม 2562

15 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377228 การพัฒนาระบบสงบทความออนไลนของวารสาร
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร

นางสาวฉันทนา  ปาปดถา
นายณัฐภณ  สุเมธอธิคม

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 5 กันยายน 2562

16 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 371904 การออกแบบรองเทากีฬา ATHLETIC SHOES DESIGN นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

12 ธันวาคม 2561

17 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376014 การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสาวเมทิกา  พวงแสง
นางสาวชมนภัส  วรรณหวย
นายปยวัฒน  เจริญทรัพย
นางสาวหญิง  มัทนัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 กรกฎาคม 2562

18 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 376016 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑรวมสมัย เพ่ือการ
พัฒนาภาพลักษณและเพ่ิมมูลคาสินคาแกชุมชน : 
กรณีศึกษากลุมผลิตปลาดุกรา จังหวัดพัทลุง

นางสาวเมทิกา  พวงแสง
นางสาวหญิง  มัทนัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 กรกฎาคม 2562

19 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม ส่ิงพิมพ 377621 รายงานประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

20 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377622 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (RPM) กรณีศึกษา 
กองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

21 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377623 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาวารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

22 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377624 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม -ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

23 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 377625 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม
 - มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 กันยายน 2562

24 อนุสิทธิบัตร ประดิษฐ 1903002395 เนยถ่ัวดาวอินคา นางสาวสิริรัตน พานิช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง มีภารกิจรวมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพข้ันสูงในดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองคความรูจากการวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน

เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองตอพันธกิจและ

ภารกิจรวมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการรวมกันในนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แหง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ 

 ซ่ึงในการประชุมฯ คร้ังท่ี 11 น้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ

ในการจัดงานประชุมดังกลาวเพื่อเปนเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพร ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

สูสังคมภายนอก ตลอดจนสรางเครือขายดานการวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

ระหวางวันท่ี 24 - 26 ก.ค. 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

จังหวัดเชียงใหม

 ประเภทของการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ แบงเปน 3 สวน

 1) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ผูนำเสนอ อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา)

  - การนำเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation)

  - การนำเสนอในภาคโปสเตอร (Poster presentation)

 2) การประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม

  - การประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ระดับบุคคลทั่วไป

  - การประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา

 3) นิทรรศการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง และหนวยงานภาคี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผลงานเขารวมกิจกรรม ดังนี้

 1. บทความวิจัย/บทความวิชาการ 61 บทความ จากนักวิจัยทั้ง 9 คณะ และ 1 สถาบัน

แบงเปนระดับชาติ 59 บทความ ระดับนานาชาติ 2 บทความ

 การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 12 ผลงาน แบงเปน

  ระดับชาติ 11 ผลงาน

  ระดับนานาชาติ 1 ผลงาน

 การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 49 ผลงาน แบงเปน

  ระดับชาติ 48 ผลงาน

  ระดับนานาชาติ 1 ผลงาน

 2. การประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 2 ผลงาน จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ รวม 7 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน

ไดแก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 2 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 ผลงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2 ผลงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ผลงาน

ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจนายจาง  
แปลผล 
ในระดับ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  4.36 มาก 
2. ดานความรู 4.01 มาก 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.03 มาก 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.29 มาก 
5. ความสามารถดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

3.87 มาก 

6. ดานทักษะวิชาชีพ 4.1 มาก 
7. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตนักปฏิบัติ  
ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) 

4.06 มาก 

ผลรวม 4.11 มาก 
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 รายชื่อผลงานวิจัยและเจาของผลงานที่ไดรับรางวัล

1. โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลปสำเร็จรูป เพื่องานบรรจุภัณฑสินคา OTOP แบบยั่งยืน 

ที่แสดงอัตลักษณจังหวัดหนองคาย 

 โดยนายคณิต อยูสมบูรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 ไดรับรางวัลนำเสนอภาคโปสเตอรระดับชาติ “ยอดเยี่ยม”

2. ผลิตภัณฑลดความชื้นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยการใชสารสกัดซิลิกาจากใบใผ

 โดย นางสาวศิริวรรณ  พรมเกตุจันทร และ นายฐาปกรณ วงษประยูร

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 ไดรับรางวัล Speacial Award สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม   
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ตัวอยางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร

สามารถดูรายละเอียดของงานวิจัยทั้งหมด 

ผาน RMUTP Research ทางเว็บไซต  

www.rmutp.ac.th/category/research/

หรือแสกนผาน QR CODE 

พัฒนาจักรเย็บผาสำหรับผูพิการขา สรางโอกาส 

สรางอาชีพ

ชุดจำลองปองกันอัคคีภัยในหองครัว ผานแอปฯ 

ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร

ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเยื่อไข อุดมดวยเปปไทด

และคอลลาเจน คุณภาพสูงแตราคายอมเยา

การประดิษฐเซรามิกขั้นสูงสำหรับประยุกตวัสดุทันตกรรม 

เพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกผูมีปญหาทางทันตกรรม
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PVe58 สกูตไฟฟาพลังงานสะอาด ไมตองเติมน้ำมัน  

อุปกรณแจงเตือนการทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

ตูอานฉลากยาอัตโนมัติ ชวยผูมีปญหาดานสายตา แผนมวลเบาสีเขียว เพิ่มมูลคาใหกับเศษวัสดุทางการเกษตร

ทุนลอยน้ำผลิตไฟฟาขนาดเล็ก สำหรับบานลอยน้ำ

ผลิตภัณฑแผนมาสกหนาใยไหมใหความชุมชื้นจากเซริซิน 

ลดเลือนริ้วรอยดวยสารสกัดมะขามปอมและสมอ
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ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกำหนดวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยผูสรางแรงบันดาลใจพัฒนา

ทักษะการคิดเปนระบบปฏิบัติเปนเลิศดานเทคโนโลยีและเปนที่พึ่งของสังคม โดยมีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ

เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ สำหรับพันธกิจการบริการวิชาการ ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรใหบริการ

วิชาการ ในการใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยหน่ึงกลยุทธในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ คือ การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา

ประเทศอยางย่ังยืน โดยการดำเนินงานตามกลยุทธดังกลาวเปนการตอบสนองนโยบายดานการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือกาวแรกสูทศวรรษท่ี 2 ของ มทร.พระนคร อีกท้ัง มทร.พระนคร ยังมีความเขมแข็งในการถายทอด

องคความรูสูชุมชน ในองคความรูดานสิ่งประดิษฐ การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและ

ไมใชอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑและการตลาด เพื่อผลประโยชนในเชิงพาณิชย สามารถสรางรายไดและพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหชุมชน สังคมไดอยางตอเน่ือง

 ซึ่งบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการและการใหบริการวิชาการดังกลาว มหาวิทยาลัยไดมอบหมาย

ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางรับผิดชอบในการดำเนินงานโดยความรวมมือจาก 9 คณะ

 โดยในป 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 

จำนวน 37 โครงการ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 5,624,000 บาท โดยแบงเปน งบประมาณรายจาย 

จำนวน 5,000,000 บาท และงบประมาณเงินรายได จำนวน 624,000 บาท 

  

 “โครงการบริการวิชาการสัญจรสูชุมชน” มีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองนโยบายดานการบริการวิชาการ

ใหบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตรการบริหารองครวมเชิงรุกกาวแรกในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2558-2568) เมื่อวันที่

17 – 19 ธันวาคม 2561 ไดดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสูชุมชน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

สำรวจปญหาความตองการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมคณาจารยจากท้ัง 9 คณะ ลงพ้ืนท่ีดำเนินโครงการ

บริการวิชาการสัญจรสูชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจปญหาและความตองการการรับบริการขอมูล คำปรึกษา 

และถายทอดเทคโนโลยีของผูรับบริการในกลุมภาคกลางตอนลาง และพื้นที่ใกลเคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง

เครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก ตอบสนองนโยบายดานการบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย สรางอาชีพ พัฒนา

คุณภาพชีวิตใหชุมชน สังคม ไดอยางตอเน่ืองย่ังยืน และเพ่ิมชองทางโครงการบริการสังคมโดยเสวนาแลกเปล่ียน

เรียนรูและสำรวจขอมูลชุมชน จำนวน 7 กลุมของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบางครก ไดแก ศูนยจัดการขยะชุมชน 

กลุมจักสานผูสูงอายุ กลุมแปรรูป ผลิตภัณฑน้ำตาลมะพราวบานบางหอ กลุมเกษตรกร สวนมะพราว กลุมปกสไบมอญ 

กลุมนวดแผนไทย และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตลาดน้ำวัดเขาตะเครา  ณ หองประชุมองคการบริหาร-

สวนตำบลบางครก และพ้ืนท่ีกลุมชุมชน 

 โดยมีผูเขารวมโครงการ จำนวน 115 คน จากการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมโครงการ

คิดเปนรอยละ 97.80  

โครงการการบริการวิชาการสัญจรสูชุมชน



กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการบริการวิชาการและวิจัยกับกลุมชุมชนพื้นที่ อบต.บางครก

ลงพื้นที่สำรวจขอมูลกลุมปกผาสไบมอญ

ลงพื้นที่สำรวจขอมูลศูนยจัดการขยะชุมชน

ลงพื้นที่สำรวจขอมูลกลุมจักสานผูสูงอายุ

ลงพื้นที่สำรวจขอมูลกลุมนวดแผนไทย
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โครงการสรางเครือขายความรวมมืองานบริการวิชาการแบบบูรณาการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกำหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ระยะ 15 ป ซึ่งมียุทธศาสตรการบริการวิชาการ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา

อาชีพอยางมีคุณภาพ เปาประสงคท่ี 3.1 มีระบบเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการและบูรณาการ

การทำงานรวมกับองคกรภายนอก กลยุทธท่ี 1 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก โดยมีแนวทาง

พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อเสริมสรางการใหบริการวิชาการ 

การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อนำผลการบริการวิชาการ

ไปขยายผลเชิงพาณิชย เชน นำผลงานเขาสูกระบวนการผลิตสินคาและบริการ การสรางเครือขายบริการวิชาการ

รวมกับหนวยงานภายนอกจึงเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากเปนการบูรณาการความรูดานบริการวิชาการที่ผานมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการสรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการในระดับหนึ่ง 

เชน เครือขาย 9 ราชมงคล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสิงหบุรี

และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนตน 

 แตทั้งนี้ เครือขายดังกลาว ยังไมครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานที่จะนำผลการบริการวิชาการ

ไปขยายผลในเชิงพาณิชย โครงการการสรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการสรางเครือขายบริการ

วิชาการรวมกับหนวยงานภายนอกสูเชิงพาณิชย ตอไป

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

 เครือขายที่ 1 องคการบริหารสวนตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2562 ลงพ้ืนท่ีเขาประชุมหารือกับนายชลชัย เอ่ียมสำอางค นายกองคการบริหาร

สวนตำบลสำมะโรง และ ส.ต.อ.สันติ สวางศรี ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสำมะโรง พรอมดวยบุคลากร

ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น การสรางนวัตกรรมและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ณ องคการบริหารสวนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี 

มีผูเขารวมโครงการ จำนวน 30 คน

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน กับนายชลชัย เอ่ียมสำอางค นายกองคการบริหารสวนตำบลสำมะโรง โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการ การมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ิน และหนวยงานภายนอก

ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการสรางความรวมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสูเชิงพาณิชย โดยมีอาจารย

จาก 7 คณะ ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และคณะสถาปตยกรรมศาสตร-

และการออกแบบ เขารวมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

อยางยั่งยืน รวมถึงสอบถามปญหาและความตองการของชุมชนและผูประกอบการ ณ หองประชุมองคการ-

บริหารสวนตำบลสำมะโรง ตลอดจนลงพื้นที่สำรวจปญหาและความตองการของผูประกอบการในตำบลสำมะโรง 
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวมโครงการ จำนวน 60 คน 
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 เครือขายที่ 2 องคการบริหารสวนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ลงพื้นที่ประชุมหารือกับนายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองคการบริหาร

สวนตำบลนาพันสาม และนายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองคการบริหารสวนตำบลนาพันสาม พรอมดวยบุคลากร

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความพรอมการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น การสรางนวัตกรรมและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ณ องคการบริหารสวนตำบลนาพันสาม  จังหวัด

เพชรบุรี มีผูเขารวมโครงการ จำนวน 20 คน

 วันที่ 23 เมษายน 2562 ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน กับนายประสิทธ์ิ รวมสิน นายกองคการบริหารสวนตำบลนาพันสาม มีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการ การมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ิน และหนวยงานภายนอก

ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการสรางความรวมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสูเชิงพาณิชย โดยมีอาจารย

จาก 7 คณะ ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และคณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ เขารวมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

อยางย่ังยืนรวมถึงสอบถามปญหาและความตองการของชุมชนและผูประกอบการ ณ หองประชุมองคการบริหาร

สวนตำบลนาพันสาม ตลอดจนลงพ้ืนท่ีสำรวจปญหาและความตองการของผูประกอบการในตำบลนาพันสาม 

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวมโครงการ จำนวน 60 คน 

เครือขายที่ 1 องคการบริหารสวนตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เครือขายที่ 2 องคการบริหารสวนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
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ใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี

- ใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีแกผูรับบริการ จำนวน 217 คน 

- เผยแพรประชาสัมพันธ จำนวน 14 ครั้ง 

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 98.00 

ผลการดำเนินงาน เชน 

 -   ใหบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยีเก่ียวกับแปงกลวย คุณคาทางโภชนาการของแปงกลวยและการนำ

แปงกลวยไปเปนสวนประกอบหลักในอาหารคลีน แก นายพลเทพ เทียมอัมพร โดยประสานงานไปยังศูนยคลินิก

เทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใหรับคำปรึกษาเรื่องแปงกลวย

จาก ดร.วไลภรณ สุทธา อาจารยประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

 -   แจกแผนพับประชาสัมพันธงานคลินิกเทคโนโลยี ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การตลาดยุค 4.0”

รุนท่ี 1 และ 2 ภายใตโครงการสงเสริมการบริการสังคมสู Digital Economy ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แกชุมชน

กลุมผูรับบริการวิชาการตาม MOU (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี)

 -  ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา มานะโรจน  และ อาจารยอินทธีมา หิรัญอัครวงศ โดยใหคำปรึกษาและ

ถายทอดเทคโนโลยีการทำขนมจีบ ซาลาเปา พายชั้น และกะหรี่พัฟไสสับปะรด แกกลุม OTOP สตรีบานบึง 

อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

 -   อาจารยเปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ และ อาจารยลัดดาวัลย กลิ่นมาลัย โดยใหคำปรึกษาและถายทอด

เทคโนโลยีการทำแปงกลวยกรอบเค็ม หมี่กรอบแปงกลวย กลวยอบน้ำผึ้ง กลวยกรอบปรุงรส และพัฒนาชองทาง

การตลาด แกกลุมชุมชนในศูนยการเรียนรูชุมชน ปวย อึ้งภากรณ บางขุด จังหวัดชัยนาท 

 -   ผูชวยศาสตราจารยสังเวย เสวกวิหารี ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา พลเยี่ยม ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วรวิทย จันทรสุวรรณ อาจารยธนาพร  บุญชู และอาจารยอัญชนา ขัตติยะวงศ โดยใหคำปรึกษาและถายทอด

เทคโนโลยีการทำยาดม ยาหมอง และน้ำยาลางจาน แกกลุมชุมชนบานหวยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 -   ใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีผานทาง Call Center และชองทางอื่นๆ   
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ผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ โครงการใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

1. จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน) 100 116

2. จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี (คน) 15 101

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 80.00                98.00                

1. จํานวนผูรับบริการ (คน) 115 217

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ (รอยละ) 90.00                94.20                

3. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน (รอยละ) 86.00                96.40                
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตอประโยชนจากการบริการ (รอยละ) 85.00                98.00                

5. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ) 95.00                100.00              

เปาหมาย ผลการดําเนินงานผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

74



      เพื่อใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ ชวยเหลือประชาชน

ผูมีรายไดนอย สรางกลไกในการแกไขปญหาสินคาการเกษตร

ใหกับภาครัฐ รวมไปถึงพัฒนาและสรางความหลากหลาย

ของสินคาท่ีตรงกับรสนิยมของคนในชุมชนและนักทองเท่ียว 

คณะบริหารธุรกิจ จึงรวมมือกับสำนักงานพาณิชยจังหวัด-

นนทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพ

ของผูประกอบการตลาดประชารัฐตองชมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชุมชน” ตามแผนบูรณาการการพัฒนาภาคของ

กระทรวงพาณิชย ประจำป 2562 ดานการพัฒนาสินคา บริการ การตลาด และการขายเบ้ืองตนแกผูประกอบการ

ตลาดตองชม ภายใตโครงการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเช่ือมโยงการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด 

เพื่อยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ รวมถึงการพัฒนาตลาดใหมีอัตลักษณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและสรางตลาดใหเปนที่รับรูในวงกวาง

      ท้ังน้ีในโครงการไดนำอาจารยประจำสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ไดแก 

ผ.ศ.ขวัญฤทัย วงศกำแหงหาญ  อาจารยผุสสดี วัฒนเมธา  ผ.ศ.จิรพร มหาอินทร และ ผ.ศ.ชูชัย พิทักษเมืองแมน

เปนวิทยากรบรรยายใหความรูเก่ียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส การบริการ เทคนิคการพูด การสราง-

ความประทับใจในการใหบริการ กลยุทธการเลือกตลาดเปาหมายแตละเจนเนอรเรช่ัน พรอมกิจกรรม Workshop 

ใหผูประกอบการไดระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรูสินคาหรือบริการของผูประกอบการ โดยมีผูประกอบการ-

รานคาเขารวมอบรมกวา 40 ราย ณ หองประชุมที่วาการอำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

ราชมงคลพระนคร อบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการตลาดประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

มทร.พระนคร ไดรับการยอมรับใหเปนที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ
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โครงการยอย การพัฒนาผลิตภัณฑ “วังหนับ” เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแขงขัน

ของกลุมชุมชน “วังหนับ อุทิศ” เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อรองรับการทองเที่ยวแบบอารยะสถาปตยกรรม

 คณะบริหารธุรกิจ รวมกับ ธนาคารออมสิน ภายใตโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น Plus ป 2562 

จัดโครงการยอย การพัฒนาผลิตภัณพ “วังหนับ” เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแขงขันของกลุมชุมชน 

“วังหนับ อุทิศ” เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ 

“การจัดทำบัญชี เพ่ือการบริหารรายได คาใชจายในครัวเรือน” และ “การเพ่ิมศักยภาพในการจัดทำบัญชีภาคธุรกิจ

ดวยเทคโนโลยี Accounting on Cloud” โดยไดรับเกียรติจากคุณประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานคณะกรรมการ

ดานการทำบัญชี คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูชวยเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี คุณวีรวัฒน เทพยายน คณะทำงาน 

Operation เก่ียวกับแอปพลิเคชัน SME สบายใจ และคุณกมล เรืองมานะมงคล ในการแนะนำการใชแอพพลิเคช่ัน 

SME สบายใจ ที่จะชวยใหการบันทึกบัญชีเปนไปตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ณ ชุมชนวังหนับอุทิศ แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ

เพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นในชุมชนสูแนวคิดอุตสาหกรรมสรางสรรค เพื่อเปนการ

ถายทอดองคความรู ดานงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื ่อใหคนในชุมชนสามารถนำไปตอยอดสูการพัฒนาอาชีพ 

หรือการทำสินคาผลิตภัรฑรวมถึงบรรจุภัณฑที่สื่อถึงอัตลักษณพื้นถิ่น ในการเปนของที่ระลึกเชิงการทองเที่ยว 

ไดในอนาคต โดยมีหลักสูตรที่จัดอบรมตางๆ ดังนี้

 1. สรางสรรคตูใสของจากวัสดุทองถิ่น

 2. การทำตุกตากระถางตนไม

 3. การประยุกตใชคังดงเพื่อทำของที่ระลึกและตกแตงภูมิทัศน

 4. ตุกตามือบีบฟนฟูกลามเนื้อ

 ซึ่งมีผูสนใจเขารวมอบรมในหลักสูตรดังกลาวเปนจำนวนมาก โดยโครงการจัดขึ้นวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ณ หมูบานเชิงวัฒนธรรม หมูบานหวยแหง  ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

พัฒนาผลิตภัณพ “วังหนับ” พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น จ.ราชบุรี
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คหกรรมศาสตรฯ สอนวิชาชีพดานอาหารแกผูตองขังหญิง สงเสริมการมีงานทำหลังการพนโทษ

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการโรงแรมและบริการ เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืน

 คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำทีมคณาจารย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

ดำเนินการฝกอบรมวิชาชีพดานการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานผูตองขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลาง 

ในหลักสูตรอาหารวาง (เบเกอรี่) และอาหารนานาชาติ เพื่อใหผูตองขังมีความรูความสามารถดานการประกอบ

อาหารไทย พัฒนาวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐาน และสงเสริมการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตัวเองสรางความมั่นคง

ในการประกอบอาชีพไดภายหลังการพนโทษ ระหวางวันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562  

 คณาจารยสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รวมกับ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ จัดดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพดานการโรงแรมและบริการ

โดยมีผูประกอบการ พนักงานรีสอรทและโฮมสเตยในทองถิ่นเขารวมกวา 20 สถานประกอบการ ระหวางวันที่ 

9-11 พ.ค. 2562 ณ ชุมชนเขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งไดนำความรูดานงานโรงแรมมาประยุกต

ในกิจกรรมตางๆ เชน ศิลปะการพับผาขนหนู การผสมเครื่องดื่มจากวัตถุดิบในทองถิ่น การทำแยมมัลเบอรรี่ 

อีกท้ังยังมีการใหความรูเร่ือง การจัดการท่ีพักแบบโฮมสเตย และการประกอบอาหารสำหรับธุรกิจท่ีพักขนาดเล็ก 

 ท้ังน้ี โครงการดังกลาวยังถือเปนการเสริมสรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

ตลอดจนสงเสริมศักยภาพดานงานบริการใหกับผูประกอบการและพนักงานบริการไดเปนอยางดี
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โครงการสงเสริมการบริการสังคมสู Digital Economy

 โครงการ “สงเสริมการบริการสังคมสู Digital Economy” เปนโครงการที่มีเปาหมายในการสงเสริม

การตลาด เพิ่มชองทางการจัดจำหนาย และการตลาดออนไลน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในแงของการขยายตลาดผลิตภัณฑ อันสงผลตอการเพ่ิมรายได 

และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูการพึ่งพาตนเองตอไป

ผลการดำเนินการ

 วันท่ี 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดยุค 4.0” รุนท่ี 1 ภายใตโครงการ

สงเสริมการบริการสังคมสู Digital Economy ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง

องคความรูดานการตลาด ชองทางการจัดจำหนาย และการตลาดออนไลน แกบุคลากร นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไปที่สนใจ ใหสอดคลองกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ณ หองศูนยการเรียนรู Big Data

Virtual Lab ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร โดยมีบุคลากร

มทร.พระนคร และผูสนใจทั่วไป เขารวมอบรมจำนวน 51 คน

 และในวันท่ี วันท่ี 3 – 4 ธันวาคม 2561 ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดยุค 4.0” รุนท่ี 2 แกชุมชน

กลุมผูรับบริการวิชาการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมมิตรพันธ 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เขารวมอบรมจำนวน 56 คน

 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ติดตามผลการนำไปใชประโยชน ซึ่งรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบติดตามผล

จากผูผานการฝกอบรมควบคูกับการสอบถามความพึงพอใจตอโครงการทางโทรศัพท พบวา มีผูสำเร็จการฝกอบรม 

จำนวน 105 คน จาก 107 คน คิดเปนรอยละ 98.13 นำความรูจากการฝกอบรมไปขยายผลตอ โดยนำความรู

ไปพัฒนาอาชีพเดิม คิดเปนรอยละ 55.24 และสรางอาชีพใหม คิดเปนรอยละ 44.76
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อนุรักษและทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

ถวายเทียนพรรษา ประจำป 2562

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักในความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดวยเชื่อมั่นวา วัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอันดีงามของจิตใจ ชวยเสริมคุณคาใหบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติตอไป โดยจัดกิจกรรมดานศิลปะและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรงปลูกฝงจิตสำนึกใหนักศึกษาและบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยใหรูจักคุณคา รูจักอนุรักษ ทำนุบำรุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนเอกลักษณ

และมรดกที่ล้ำคาของชาติใหคงอยูอยางมั่นคงตอไป

โดยในป 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เปนการพัฒนาดาน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอมใหย่ังยืนอยางหลากหลาย ท้ังดานการสืบสานประเพณีไทย, 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย, ทำนุบำรุงพิธีกรรมทางศาสนา, รักษาสิ่งแวดลอม เปนตน  

 โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 

11 กรกฎาคม 2562  ณ วัดเบญจมพบิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 

โครงการเรียนรู-รวมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร นําทีมคณาจารยและเจาหนาที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดโครงการ

เรียนรู-รวมมือ-คืนกลับเพ่ือพัฒนาชุมชนดานสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ป 2562  โดยการบูรณาการและถายทอดองคความรูใหกับชุมชนที่เขารวมในโครงการ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูที่ไดรับจากในชั้นเรียน มาประยุกตใชในการแกไขปญหาที่ทางชุมชนตองการ  
โดยการอบรมประกอบดวย 3 หลักสูตร ไดแก  1. หลักสูตรการประยุกตใชวัสดุพ้ืนถิ่น สูการเปนของที่ระลึก

เชิงการทองเท่ียว โดยมีการประยุกตใชอัตลักษณของพ้ืนถิ่นมาใช  2.หลักสูตรของการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑเดิม และการสรางบรรจุภัณฑใหม เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหแกสินคาของกลุมผูประกอบการ  
ในชุมชน  3. หลักสูตรอบรมและจัดทําตนแบบของแผนที่ชุมชนเพ่ือรองรับการเปนสถานที่ทองเที่ยว  
เชิงอนุรักษของชุมชนที่เขารวมโครงการ  ระหวางวันท่ี 15 - 17 กุมภาพันธ 2562  ณ ศูนยการเรียนรู  
“อยูเย็นเปนสุข วิถีไทยรามัญ” บานวังตะเคียน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

กองศิลปวัฒนธรรม ได จั ดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพและการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนประธานเปดโครงการ ซึ่งเปนโครงการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม 
สะแกราช จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาจากท้ัง 9 คณะเขารวม เพ่ือใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ 

การทําผามัดยอม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว เดินชมปาไพร ชิมพืชปากินไดตามฤดูกาล 

ราชมงคลพระนคร รวมพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปรมประชากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําโดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา  
พรอมดวยนักศึกษา รวมพิธีเปดกิจกรรม จัดโดย สํานักงานเขตดุสิต เพ่ือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและ

ฟนฟูสภาพคลองเปรมประชากร ตั้งแตคลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

ใหเปนคลองสวยน้ําใส รวมถึงการกําจัดสิ่งปฏิกูล และปลูกตนไมแนวริมคลอง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-
ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
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สืบสาน ประเพณีสงกรานตวิถีไทย ประจำป 2562

พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

1. จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน) 100 116

2. จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี (คน) 15 101

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 80.00                98.00                

1. จํานวนผูรับบริการ (คน) 115 217

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ (รอยละ) 90.00                94.20                

3. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน (รอยละ) 86.00                96.40                
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตอประโยชนจากการบริการ (รอยละ) 85.00                98.00                

5. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ) 95.00                100.00              

เปาหมาย ผลการดําเนินงานผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต

วิถีไทย” ประจำป 2562 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท รักษาราชการแทนอธิการบดี เปนประธานในงาน

ซึ่งภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ การเจริญพระพุทธมนต การสวดบังสุกุล อุทิศสวนกุศลใหกับผูลวงลับ 

การทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว

มหาสงกรานต  ขอพรผูอาวุโส เพื่อปลูกฝงประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนาน สงเสริมการแสดงออก

ถึงความกตัญู ความรัก และความสามัคคี โดยมีผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา เขารวมจำนวนมาก  

      รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา นำคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เขารวมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหาร-

พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2562 โดยพระครูสิทธิธรรมวิมล พระธรรมกถึก 

จากวัดไรเกาะตนสำโรง แสดงธรรมเทศนา นำเจริญจิตภาวนา กอนที่ประธานในพิธีรวมถวายจตุปจจัย 

เครื่องไทยธรรม กัณฑเทศน กรวดน้ำรับพร

80



 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย

โชวศิลปวัฒนธรรมไทยตอนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ใหการตอนรับนายมุน แช -อิน (H.E. Mr. Moon Jae –In) 
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก  
ของรัฐบาล (Official Visit) เมื่อ 2 กันยายน 2562 ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับมอบหมายจากสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหดําเนินการจัดดอกไม

ตกแตงสถานที่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ตึกไทยคูฟา ตึกสันติไมตรี ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล และ 
จัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศแคนาดา 

ผูชวยศาสตราจารยเจตนิพัทธ บุณยสวัสดิ์ และวาที่รอยตรีจักราวุธ ภูเสม อาจารยประจําสาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับเชิญจากสถานกงสุลใหญ  
ณ นครแวนคูเวอร ใหดําเนินการเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิเชน อาหารและขนมไทย การแกะสลักผักและ

ผลไมในงาน “6th Thai Festival in Vancouver 2019” เมื่อ 13-16 กรกฎาคม 62 ณ Vancouver Art Gallery 
ประเทศแคนาดา 
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 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยงานศิลปวัฒนธรรม 
ฝายกิจการนักศึกษา จัดโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยทางดานคหกรรมศาสตรสูสากล ในงาน 

“มหาสงกรานตสำราญใจสืบสานประเพณีไทย ในตางแดน” จัดโดยสมาคม SAWASDEE LOMBARDIA,

MILAN โดยมี Mr.Alberto Virgilio กงสุลใหญกิตติมศักด์ินครมิลาน เปนประธานเปดงาน เม่ือ 21 เม.ย. 62 

ณ ปราสาท Rocca Brivio สาธารณรัฐอิตาลี

 ท้ังน้ี ไดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยทางดานคหกรรมศาสตรสูสากล ในงาน “ประเพณีสงกรานต 

วัดเทวราชเวนิส อิตาลี” โดยมี Andrea Marcon กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเวนิส เปนประธานเปดงาน 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 62

 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดเทวราชเวนิส อิตาลี
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 มทร.พระนคร ไดรับเชิญจากบริษัท C.C.T Express Co.,LTD ใหดำเนินการฝกอบรมศิลปวัฒนธรรมไทย 

ไดแกหลักสูตรเพนทรมพับดอกบัว รอยมาลัย แกนักทองเที่ยวชาวจีน เมื่อ 16 มกราคม 2562 ณ เมืองโบราณ 

จ.สมุทรปราการ เพ่ือการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว และสรางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน

 นายกรัฐมนตรี ใหการตอนรับดร.มหาธีย บิน โมฮัมหมัด (Tun Dr.Mahathir bin Mohamad) 

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียพรอมภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

 ในการน้ี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับมอบหมาย

จากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหดำเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยดานงานฝมือและขนมไทย

โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พรอมดวยคณาจารย

และนักศึกษารวมจัดแสดงการรอยมาลัย การแกะสลักผักและผลไม การทำขนมเสนหจันทร ทองหยิบ ทองหยอด 

ฝอยทอง เม่ือ 24 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ฝกอบรมศิลปวัฒนธรรมไทยแกนักทองเที่ยวชาวจีน

ฝกอบรมศิลปวัฒนธรรมไทยแกนักทองเที่ยวชาวจีน

โชวศิลปวัฒนธรรมไทย ตอนรับนายกรัฐมนตรี มาเลเชียและภริยา

โชวศิลปวัฒนธรรมไทย ตอนรับนายกรัฐมนตรี มาเลเชียและภริยา
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รวมรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการเรียนรู-รวมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร นําทีมคณาจารยและเจาหนาที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดโครงการ

เรียนรู-รวมมือ-คืนกลับเพ่ือพัฒนาชุมชนดานสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ป 2562  โดยการบูรณาการและถายทอดองคความรูใหกับชุมชนที่เขารวมในโครงการ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูที่ไดรับจากในชั้นเรียน มาประยุกตใชในการแกไขปญหาที่ทางชุมชนตองการ  
โดยการอบรมประกอบดวย 3 หลักสูตร ไดแก  1. หลักสูตรการประยุกตใชวัสดุพ้ืนถิ่น สูการเปนของที่ระลึก

เชิงการทองเท่ียว โดยมีการประยุกตใชอัตลักษณของพ้ืนถิ่นมาใช  2.หลักสูตรของการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑเดิม และการสรางบรรจุภัณฑใหม เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหแกสินคาของกลุมผูประกอบการ  
ในชุมชน  3. หลักสูตรอบรมและจัดทําตนแบบของแผนที่ชุมชนเพ่ือรองรับการเปนสถานที่ทองเที่ยว  
เชิงอนุรักษของชุมชนที่เขารวมโครงการ  ระหวางวันท่ี 15 - 17 กุมภาพันธ 2562  ณ ศูนยการเรียนรู  
“อยูเย็นเปนสุข วิถีไทยรามัญ” บานวังตะเคียน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

กองศิลปวัฒนธรรม ได จั ดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพและการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนประธานเปดโครงการ ซึ่งเปนโครงการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม 
สะแกราช จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาจากท้ัง 9 คณะเขารวม เพ่ือใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ 

การทําผามัดยอม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว เดินชมปาไพร ชิมพืชปากินไดตามฤดูกาล 

ราชมงคลพระนคร รวมพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปรมประชากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําโดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา  
พรอมดวยนักศึกษา รวมพิธีเปดกิจกรรม จัดโดย สํานักงานเขตดุสิต เพ่ือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและ

ฟนฟูสภาพคลองเปรมประชากร ตั้งแตคลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

ใหเปนคลองสวยน้ําใส รวมถึงการกําจัดสิ่งปฏิกูล และปลูกตนไมแนวริมคลอง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-
ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
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โครงการเรียนรู-รวมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร นําทีมคณาจารยและเจาหนาที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดโครงการ

เรียนรู-รวมมือ-คืนกลับเพ่ือพัฒนาชุมชนดานสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ป 2562  โดยการบูรณาการและถายทอดองคความรูใหกับชุมชนที่เขารวมในโครงการ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูที่ไดรับจากในชั้นเรียน มาประยุกตใชในการแกไขปญหาที่ทางชุมชนตองการ  
โดยการอบรมประกอบดวย 3 หลักสูตร ไดแก  1. หลักสูตรการประยุกตใชวัสดุพ้ืนถิ่น สูการเปนของที่ระลึก

เชิงการทองเท่ียว โดยมีการประยุกตใชอัตลักษณของพ้ืนถิ่นมาใช  2.หลักสูตรของการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑเดิม และการสรางบรรจุภัณฑใหม เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหแกสินคาของกลุมผูประกอบการ  
ในชุมชน  3. หลักสูตรอบรมและจัดทําตนแบบของแผนที่ชุมชนเพ่ือรองรับการเปนสถานที่ทองเที่ยว  
เชิงอนุรักษของชุมชนที่เขารวมโครงการ  ระหวางวันท่ี 15 - 17 กุมภาพันธ 2562  ณ ศูนยการเรียนรู  
“อยูเย็นเปนสุข วิถีไทยรามัญ” บานวังตะเคียน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

กองศิลปวัฒนธรรม ได จัดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพและการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนประธานเปดโครงการ ซึ่งเปนโครงการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม 
สะแกราช จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาจากท้ัง 9 คณะเขารวม เพ่ือใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ 

การทําผามัดยอม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว เดินชมปาไพร ชิมพืชปากินไดตามฤดูกาล 

ราชมงคลพระนคร รวมพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปรมประชากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําโดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา  
พรอมดวยนักศึกษา รวมพิธีเปดกิจกรรม จัดโดย สํานักงานเขตดุสิต เพ่ือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและ

ฟนฟูสภาพคลองเปรมประชากร ตั้งแตคลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

ใหเปนคลองสวยน้ําใส รวมถึงการกําจัดสิ่งปฏิกูล และปลูกตนไมแนวริมคลอง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-
ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

โครงการเรียนรู-รวมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร นําทีมคณาจารยและเจาหนาที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดโครงการ

เรียนรู-รวมมือ-คืนกลับเพ่ือพัฒนาชุมชนดานสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ป 2562  โดยการบูรณาการและถายทอดองคความรูใหกับชุมชนที่เขารวมในโครงการ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูที่ไดรับจากในชั้นเรียน มาประยุกตใชในการแกไขปญหาที่ทางชุมชนตองการ  
โดยการอบรมประกอบดวย 3 หลักสูตร ไดแก  1. หลักสูตรการประยุกตใชวัสดุพ้ืนถิ่น สูการเปนของที่ระลึก

เชิงการทองเท่ียว โดยมีการประยุกตใชอัตลักษณของพ้ืนถิ่นมาใช  2.หลักสูตรของการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑเดิม และการสรางบรรจุภัณฑใหม เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหแกสินคาของกลุมผูประกอบการ  
ในชุมชน  3. หลักสูตรอบรมและจัดทําตนแบบของแผนที่ชุมชนเพ่ือรองรับการเปนสถานที่ทองเที่ยว  
เชิงอนุรักษของชุมชนที่เขารวมโครงการ  ระหวางวันท่ี 15 - 17 กุมภาพันธ 2562  ณ ศูนยการเรียนรู  
“อยูเย็นเปนสุข วิถีไทยรามัญ” บานวังตะเคียน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

กองศิลปวัฒนธรรม ได จั ดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพและการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนประธานเปดโครงการ ซึ่งเปนโครงการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม 
สะแกราช จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาจากท้ัง 9 คณะเขารวม เพ่ือใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ 

การทําผามัดยอม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว เดินชมปาไพร ชิมพืชปากินไดตามฤดูกาล 

ราชมงคลพระนคร รวมพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปรมประชากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําโดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา  
พรอมดวยนักศึกษา รวมพิธีเปดกิจกรรม จัดโดย สํานักงานเขตดุสิต เพ่ือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและ

ฟนฟูสภาพคลองเปรมประชากร ตั้งแตคลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

ใหเปนคลองสวยน้ําใส รวมถึงการกําจัดสิ่งปฏิกูล และปลูกตนไมแนวริมคลอง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-
ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

รวมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปรมประชากร
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กิจกรรมอื่นๆ

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา  
87 พรรษา 12 สิงหาคม วันแมแหงชาติ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท รักษาราชการแทนอธิการบดี  
เปนประธานในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พรอมวางพานพุม โดยมี ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา รวมกันรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพ่ือถวายราชสักการะตอหนาพระฉายาลักษณ นอกจากนี้ 
ยังมีกิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆจากวัดนรนาถสุนทริการาม ณ หอประชุมดีฮอลล  
ราชมงคลพระนคร (ศูนยเทเวศร) 

 

 

+ 

 

 

พิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ ในงานวันรพีรําลึก 
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร สมาคมศิษยเกา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พระนคร รวมพิธีวางพวงมาลา ถวายเคร่ืองสักการะ ในงานวันรพีรําลึกเพ่ือนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ป วันคลายวันสิ้นพระชนม ณ หอประชุมดีฮอลล และลานพระอนุสาวรีย 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนยเทเวศร) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล

อยางมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีสวนสำคัญในการดำเนินงานใหมหาวิทยาลัย 

กาวไปสูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพตอไป โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สูความเปนเลิศ พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพ  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดคะแนนการประเมิน 88.41 คะแนน 

มีระดับผลการประเมิน ระดับ A  (เปนอันดับที ่24 ของกลุมสถาบันอุดมศึกษา)

บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล

50

0

การปฎิบัติหนาที่

การใชงบประมาณ

การใชอำนาจ

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชทรัพยสินของราชการ

คุณภาพการดำเนินงาน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงการทำงาน

การเปดเผยขอมูล

100.00

69.89

73.33
75.19

86.21

87.11

89.76

85.89

93.91

100.00
การปองกันการทุจริต

ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2558-2573) โดยใชระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพ่ือใชเปนแนวทางและขอกําหนดสําหรับ
การพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต ทั้งดานกายภาพ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบรายละเอียดการจัดการ
งบประมาณการกอสราง และการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวไดอยางสมดุล

- โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยูในขั้นตอนปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานภายนอก
ในการจัดขอซื้อพ้ืนที่ และศึกษาความตองการและความเปนไปไดของทุกหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันศึกษาบริบทสภาพแวดลอม ท้ังปจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา

- การกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางใหรองรับกับการจัดเรียนการสอน อาทิ การกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการทองเที่ยว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเกาท่ีมีสภาพทรุดโทรม
ใชเปนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม
หองปฏิบัติการสาขาวิชาทองเที่ยว ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและการกอสรางอาคารอเนกประสงค
ณ ศูนยเทเวศร เพ่ือเปนศูนยระบบสารสนเทศ รองรับการเปน Digital University ซึ่งอาคารอยูระหวางการ
ตรวจรับอาคาร เปนตน

โครงการจางท่ีปรกึษาจัดทาํผังแมบทของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้ เปนการวางแผนการใชงานพ้ืนที่

เพ่ือการพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ป (ปพ.ศ. 2559 -2569)
เปนผลผลิตจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เริ่มจากการศึกษาทบทวนขอมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรึกษาหารือจากคณะผูบริหารและผูเกี่ยวของระดับตางๆ ของมหาวิยาลัยเกี่ยวกับ
วิสัยทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอเสนอแนวคิดจาก
บุคลากรและนักศึกษา การจัดทําผังแมบทนี้ประกอบดวย การวางผังการใชประโยชนท่ีดิน ระบบการสัญจร
พ้ืนที่เปดโลง ระบบสาธารณูปโภค และการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะตางๆ

ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2558-2573) โดยใชระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพ่ือใชเปนแนวทางและขอกําหนดสําหรับ
การพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต ทั้งดานกายภาพ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบรายละเอียดการจัดการ
งบประมาณการกอสราง และการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวไดอยางสมดุล

- โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยูในขั้นตอนปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานภายนอก
ในการจัดขอซื้อพ้ืนที่ และศึกษาความตองการและความเปนไปไดของทุกหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันศึกษาบริบทสภาพแวดลอม ท้ังปจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา

- การกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางใหรองรับกับการจัดเรียนการสอน อาทิ การกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการทองเที่ยว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเกาท่ีมีสภาพทรุดโทรม
ใชเปนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม
หองปฏิบัติการสาขาวิชาทองเที่ยว ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและการกอสรางอาคารอเนกประสงค
ณ ศูนยเทเวศร เพ่ือเปนศูนยระบบสารสนเทศ รองรับการเปน Digital University ซึ่งอาคารอยูระหวางการ
ตรวจรับอาคาร เปนตน

โครงการจางท่ีปรกึษาจัดทาํผังแมบทของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้ เปนการวางแผนการใชงานพ้ืนที่

เพ่ือการพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ป (ปพ.ศ. 2559 -2569)
เปนผลผลิตจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เริ่มจากการศึกษาทบทวนขอมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรึกษาหารือจากคณะผูบริหารและผูเกี่ยวของระดับตางๆ ของมหาวิยาลัยเกี่ยวกับ
วิสัยทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอเสนอแนวคิดจาก
บุคลากรและนักศึกษา การจัดทําผังแมบทนี้ประกอบดวย การวางผังการใชประโยชนท่ีดิน ระบบการสัญจร
พ้ืนที่เปดโลง ระบบสาธารณูปโภค และการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะตางๆ
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดำเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงชี้ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวม

อยูในระดับดี 4.31 คะแนน หากพิจารณา องคประกอบที่มีผลระดับดีมาก 3 องคประกอบ คือ 

องคประกอบที่ 3, 4, 5 อยูในระดับดี 2 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1, 2 

(รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2561

11 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

คะแนนป
การศึกษา

2560 

คะแนน
SAR 

ปการศึกษา 
2561 

กรรมการ หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ท่ีตางจาก 

SAR) 

ตัวต้ัง ผลการ
ดําเนินงาน คะแนน 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ      
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน (กระบวนการ) 

5.00 5.00 7 ขอ 5.00  

5.1.1 การพัฒนาแผน   √   
5.1.2 การเงิน   √   
5.1.3 การบริหารความเสีย่ง   √   
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล   √   
5.1.5 การจัดการความรู   √   
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร   √   
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน   √   

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ) 4.14 4.14 37.31/9 = 4.15 4.15  
5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร

และคณะ (กระบวนการ) 5.00 5.00 6 ขอ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 4.71 4.71  14.15/3  
= 4.71  

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1 -5 4.29 4.31  4.31  
 
5.2 ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  (ป.2) 

 
 
 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I 
(1.2, 

1.3,2.2) 

P 
(1.4, 1.5, 

2.1,3.1,4.1, 
5.1,5.3) 

O 
(1.1, 

2.3,5.2) 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 5 2.82 5.00 3.32 3.79 ระดับดี 
2 การวิจัย 3 3.56 5.00 4.34 4.30 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การทํานุบาํรุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.15 4.72 ระดับดีมาก 
รวม 13 3.06 5.00 3.94 4.31 ระดับดี 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ระดับดี ระดับดี  

             *หมายเหต ุ  ตัวบงชีท้ี่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับหลกัสูตรของทุกหลักสูตร 
    ตัวบงชีท้ี่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะทุกคณะ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปการศึกษา 2561

มทร.

ธัญบุรี

มทร.

รัตนโกสินทร

มทร.

ศรีวิชัย

มทร.

พระนคร

มทร.

สุวรรณภูมิ

มทร.

กรุงเทพ

มทร.

ตะวันออก

มทร.

ลานนา

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.38 3.40 3.43 3.32 3.38 3.21 3.23 2.82

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.96 4.02 2.76 3.54 2.77 3.15 3.30 3.00

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 3.22 1.82 2.62 2.09 1.91 2.32 1.48 2.18

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 4.11 3.85 3.76 3.79 3.61 3.74 3.40 3.00

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยฯ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.27 4.46 4.34 3.56 3.66 2.97 3.04 5.00

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.55 4.59 4.15 4.34 3.99 3.25 3.97 3.56

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 4.61 4.68 4.50 4.30 4.22 3.74 3.67 3.64

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามฯ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.88 3.96 4.21 4.15 4.28 3.49 3.75 3.87

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 4.63 4.65 4.74 4.72 4.76 4.16 4.25 3.29

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 4.48 4.40 4.35 4.31 4.23 4.03 3.91 3.49

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับพอใช

 ขอมูล ณ วันท่ี  2 ธันวาคม 2562

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศกึษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 8 แหง

จากระบบ CHE QA Online ของ สกอ.

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนนประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมนิ

0.00<=1.50    การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

1.51–2.50 การดาํเนินงานตองปรับปรุง

2.51–3.50 การดาํเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50   การดําเนินงานระดบัดี

4.51-5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand (ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)

  
 

8 
 

 
จากการจัดอันดับของเวปไซต http://www.webometrics. info  "การจัดอันดับWebometrics  

ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก" เปนความคิดริเริ่มของกลุมวิจัยของ Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ซึ่งเปนหนวยงานวิจัยสาธารณะที่ใหญที่สุดในประเทศสเปน มีสวนเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยวัตถุประสงคหลักเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาระดับความกาวหนาทางวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งผลการจัดอันดับในป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ถูกจัดอันดับ world rank ที่ 5107 และอยูในอันดับที่ 43 จาก 178 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนครอยูในอันดับที่ 4 จาก 9 แหง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล World Rank Contry Rank 
(Thailand) ระหวาง มทร.

ธัญบุรี 4265 32 1
อีสาน 4695 39 2
ลานนา 4749 40 3
พระนคร 5107 43 4
ศรีวิชัย 5499 48 5
สุวรรณภูมิ 5777 51 6
กรุงเทพ 6086 52 7
รัตนโกสินทร 6272 56 8
ตะวันออก 8855 85 9

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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 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร 

แสดงความยินดีกับ นายกฤษณ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพ ซึ่งเปนผูแทนของ

มหาวิทยาลัยฯ รับโลรางวัลประกาศเกียรติคุณและฉลากแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2562 

ในโอกาสที่อาคารสถาบันดิจิทัลและหุนยนต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผานการตรวจประเมิน

และรองรับเปนแบบอาคารอนุรักษพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  
ณ สํานักงานอธิการบดี   

 

อาจารยนพชัย ทิพยไกรลาศ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตัวแทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารับโลเกียรติคุณรางวัลหนวยงานที่ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต

พ้ืนฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจําป 2561 (IPv6 Awards 2018) จากนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมออดิทอเรียม  
ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงเทพฯ 
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ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2558-2573) โดยใชระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพ่ือใชเปนแนวทางและขอกําหนดสําหรับ
การพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต ทั้งดานกายภาพ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบรายละเอียดการจัดการ
งบประมาณการกอสราง และการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวไดอยางสมดุล 

- โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยูในข้ันตอนปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานภายนอก
ในการจัดขอซื้อพ้ืนที่ และศึกษาความตองการและความเปนไปไดของทุกหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันศึกษาบริบทสภาพแวดลอม ทั้งปจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา

- การกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางใหรองรับกับการจัดเรียนการสอน อาทิ การกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการทองเที่ยว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเกาท่ีมีสภาพทรุดโทรม
ใชเปนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม
หองปฏิบัติการสาขาวิชาทองเที่ยว ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและการกอสรางอาคารอเนกประสงค
ณ ศูนยเทเวศร เพ่ือเปนศูนยระบบสารสนเทศ รองรับการเปน Digital University ซึ่งอาคารอยูระหวางการ
ตรวจรับอาคาร เปนตน

โครงการจางท่ีปรกึษาจัดทาํผังแมบทของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน้ี เปนการวางแผนการใชงานพ้ืนที่

เพ่ือการพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ป (ปพ.ศ. 2559 -2569)
เปนผลผลิตจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เริ่มจากการศึกษาทบทวนขอมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรึกษาหารือจากคณะผูบริหารและผูเกี่ยวของระดับตางๆ ของมหาวิยาลัยเกี่ยวกับ
วิสัยทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอเสนอแนวคิดจาก
บุคลากรและนักศึกษา การจัดทําผังแมบทนี้ประกอบดวย การวางผังการใชประโยชนที่ดิน ระบบการสัญจร
พ้ืนที่เปดโลง ระบบสาธารณูปโภค และการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะตางๆ

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 
- ระบบบริหารงานบริการวิชาการ

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ 

- ระบบลาออนไลน  

- ระบบบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน 

- ระบบบันทึกทํางานลวงเวลา 

 

ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สอดคลอง

กับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
- การจัดทํารางแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ประจําปงบประมาณ 2558-2563 เพ่ือเปน

แผนจัดเตรียมความพรอมดานอาคารสถานที่ใหเพียงพอ และสามารถรองรับการเรียนการสอนกิจกรรมของ
นักศึกษาไดอยางเหมาะสม และใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบรูปรายการสิ่งกอสราง เพ่ือการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณใหประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ

- โครงการจัดทําผังแมบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดจาง
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบท 

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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โครงการจัดทําผงัแมบทของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  
 

5-10 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศนดานภาพลักษณทางกายภาพของมหาวิทยาลยั ดวยแนวคิด“มทร.พระนคร อทุยานแหงมงคล” โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดงัน้ี 

5.2.1 บทบาทของแตละศูนยพ้ืนที่การศึกษา 

จากการวิเคราะหนโยบายของมหาวิทยาลัย ศักยภาพของที่ตั้งแตละศูนยพื้นที่การศึกษา และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
ไดจําแนกบทบาทของแตละศูนยพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 5.1-1 แนวคดิบทบาทของแตละศูนยพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1) ศูนยพ้ืนที่การศึกษาพณิชยการพระนคร = อุทยานเรือนหมอพร 
เน่ืองจากศูนยพาณิชยการพระนคร ตั้งอยูในเขตพื้นที่ราชการ ติดตอกับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร เปนที่ตั้งของแหลง

ทองเที่ยวดานประวัติศาสตร และสถานที่สําคัญระดับชาติ มีการคมนาคมเขาถึงสะดวก และภายในศูนยมีเน้ือที่กวางกวาศูนย
พื้นที่การศึกษาเทเวศร จึงมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางของมหาวิทยาลัย อันประกอบดวย สวนพื้นที่
บริหาร หอประชุม สวนกลางของกิจกรรมนักศึกษา และศูนยนานาชาติ เปนตน  

2) ศูนยพ้ืนที่การศึกษาเทเวศร = อุทยานการเรียนรูตลอดชีวิต 
เน่ืองจากดวยตําแหนงที่ตั้งใกลกับหอสมุดแหงชาติ การเขาถึงสามารถงายและสะดวกจากทุกศูนยพื้นที่การศึกษา 

สอดคลองกับการเรียนและนโยบายอาคารใหมเนนการเรียนรูดวยตนเอง จึงมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

 

3) ศูนยโชติเวช = อุทยานคหกรรมครบวงจร 
เน่ืองดวยตําแหนงที่ตั้งเปนพื้นที่จัดหาผลประโยชนของวัด แตดวยการเรียนการสอนคหกรรมที่เปนจุดเดนและมีประวัติ

มายาวนาน จึงมีความเหมาะสมที่จะคงเนนเพื่อการเรียนการสอนทางดานคหกรรม  
4) ศูนยพระนครเหนือ = อุทยานเทคโนโลยีวิศวกรรมและนวัตกรรม 

เน่ืองดวยการเรียนการสอนที่มีความโดดเดนและมีนโยบายสนับสนุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาตอเน่ือง 
ประกอบกับกําลังเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งที่ตั้งไมมีขอจํากัดในการขยายตัวทางตั้ง จึงมีความเหมาะสมที่จะเปน ศูนย
ดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี  

 
5.2.2 การใชประโยชนพ้ืนที่ (Zoning) 

ปจจุบันสามารถจําแนกการใชที่ดินออกตามประเภทกิจกรรมแตละศูนยพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 
1) พื้นที่การศึกษา ไดแก บริเวณที่ตั้งของอาคารคณะและหนวยงานตาง ๆ 
2) พื้นที่บริการสวนกลาง ไดแก บริเวณที่ตั้งพื้นที่ที่ใชประโยชนรวมกันในระดับมหาวิทยาลัย เชน อาคารเรียนรวมตาง ๆ 

หองกิจกรรมชมรม โรงอาหารสวนกลาง หองสมุดกลาง 
3) เฉพาะศูนยพื้นที่การศึกษาพณิชยพระนคร เสนอใหเพิ่มการใชที่ดินสําหรับพื้นที่บริหารเพื่อสนับสนุนแนวคิดใหศูนย

พื้นที่การศึกษาพณิชยการพระนครเปนศูนยกลาง 

มีแนวทางสนับสนุน โดยจัดใหมีการใชพื้นที่อยางเปนสัดสวนและความหนาแนนเหมาะสมในแตละศูนยเพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

 จากการวิเคราะห FAR และ OSR ของทั้ง 4 ศูนยพบวา ยังไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ําทีก่ฎหมายกําหนด จึงมีศักยภาพใน
การขยายตัว แตเน่ืองจากขอจํากัดในเร่ืองความสูงอาคาร การขยายตัวอาจจําเปนตองพิจารณาการสรางลงใตดิน ซ่ึงมี
คาใชจายที่แพง 

 จัดพื้นที่ตามการใชงานอยางเปนกลุมกอน สอดคลองกับการเรียน และมีทางสัญจรเชื่อมตอเน่ืองและปลอดภยั 
 

5.2.3 การออกแบบตามเกณฑอาคารเขียว 

เน่ืองจากการวางผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะครอบคลุมการวางแผนการใชงานพื้นท่ีเดิมเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น  และมีการกอสรางอาคารและสวนสนับสนุนตาง ๆ ใหมใหมีรูปแบบและตําแหนงท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการ
ปรับปรุง ตอเติม และซอมแซมอาคารเดิมใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงไดนําแนวคิดเร่ืองแนวคิดอาคารเขียว (green 
building) และการประหยัดพลังงาน (energy saving) มาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบดวย โดยใชแนวทางตาม “เกณฑการ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย” (TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย  ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหมีการออกแบบ
อาคารท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศภายในประเทศ และไมขัดแยงกับวัตถุประสงคของการ
ประหยัดพลังงาน  

 แนวคิดในการปรับปรุงและออกแบบอาคารที่จะกอสรางใหมจะดําเนินการภายใตขอมูลจาก “คูมือสําหรับเกณฑการ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สําหรับการกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม”  (TREES-NC) ซ่ึงเปนเอกสารที่
จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลแนวทางปฏิบัติ สูตรการคํานวณ หรือขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เปนแนวทางในการปฎิบัติเพื่อรับการประเมิน
อาคารมาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ซ่ึงสามารถยกตัวอยางการนํามาปรับใชได ดังน้ี 

1) การบริหารจัดการอาคาร (building Management) การจัดการทรัพยากรทางกายภาพในอาคารเดิมที่มีอยูแลว
รวมถึงอาคารใหมท่ีกําลังจะเปดใชงานใหมีประสิทธิภาพ พรอมสําหรับการเปนอาคารเขียว มีการประชาสัมพันธสูสังคม
และชุมชนขางเคียง จัดทําคูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร และการติดตามประเมินผล

อุทยานการเรียนรู
แหงมงคล 

ศูนยพื้นที่การศึกษา
พณิชยการพระนคร 

= 
อุทยานเรือนหมอพร 

ศูนยพื้นที่การศึกษา
เทเวศร 

= 
อุทยานการเรียนรู 

ตลอดชีวิต 

ศูนยพื้นที่การศึกษา
โชติเวช 

= 
อุทยานคหกรรม 

ครบวงจร 

ศูนยพื้นที่การศึกษา
พระนครเหนือ 

= 
อุทยานเทคโนโลยี

วิศวกรรมและ
นวัตกรรม 

ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2558-2573) โดยใชระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพ่ือใชเปนแนวทางและขอกําหนดสําหรับ
การพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต ทั้งดานกายภาพ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบรายละเอียดการจัดการ
งบประมาณการกอสราง และการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวไดอยางสมดุล 
 - โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยูในขั้นตอนปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานภายนอก 
ในการจัดขอซื้อพ้ืนที่ และศึกษาความตองการและความเปนไปไดของทุกหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหเกิด  
ความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันศึกษาบริบทสภาพแวดลอม ท้ังปจจัยภายในและภายนอก 
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา 
 - การกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางใหรองรับกับการจัดเรียนการสอน  อาทิ การกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการทองเที่ยว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเกาท่ีมีสภาพทรุดโทรม  
ใชเปนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม 
หองปฏิบัติการสาขาวิชาทองเที่ยว ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและการกอสรางอาคารอเนกประสงค  
ณ ศูนยเทเวศร เพ่ือเปนศูนยระบบสารสนเทศ รองรับการเปน Digital University ซึ่งอาคารอยูระหวางการ
ตรวจรับอาคาร เปนตน 
  
 
โครงการจางท่ีปรกึษาจัดทาํผังแมบทของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้ เปนการวางแผนการใชงานพ้ืนที่  
เพ่ือการพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ป  (ปพ.ศ. 2559 -2569)  
เปนผลผลิตจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เริ่มจากการศึกษาทบทวนขอมูลเกี่ยวกับ  
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรึกษาหารือจากคณะผูบริหารและผูเกี่ยวของระดับตางๆ ของมหาวิยาลัยเกี่ยวกับ
วิสัยทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอเสนอแนวคิดจาก
บุคลากรและนักศึกษา การจัดทําผังแมบทนี้ประกอบดวย การวางผังการใชประโยชนท่ีดิน ระบบการสัญจร 
พ้ืนที่เปดโลง ระบบสาธารณูปโภค และการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2558-2573) โดยใชระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพ่ือใชเปนแนวทางและขอกําหนดสําหรับ
การพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต ทั้งดานกายภาพ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบรายละเอียดการจัดการ
งบประมาณการกอสราง และการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวไดอยางสมดุล 
 - โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยูในขั้นตอนปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานภายนอก 
ในการจัดขอซื้อพ้ืนที่ และศึกษาความตองการและความเปนไปไดของทุกหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหเกิด  
ความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันศึกษาบริบทสภาพแวดลอม ท้ังปจจัยภายในและภายนอก 
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา 
 - การกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางใหรองรับกับการจัดเรียนการสอน  อาทิ การกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการทองเที่ยว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเกาท่ีมีสภาพทรุดโทรม  
ใชเปนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม 
หองปฏิบัติการสาขาวิชาทองเที่ยว ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและการกอสรางอาคารอเนกประสงค  
ณ ศูนยเทเวศร เพ่ือเปนศูนยระบบสารสนเทศ รองรับการเปน Digital University ซึ่งอาคารอยูระหวางการ
ตรวจรับอาคาร เปนตน 
  
 
โครงการจางท่ีปรกึษาจัดทาํผังแมบทของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้ เปนการวางแผนการใชงานพ้ืนที่  
เพ่ือการพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ป  (ปพ.ศ. 2559 -2569)  
เปนผลผลิตจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เริ่มจากการศึกษาทบทวนขอมูลเกี่ยวกับ  
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรึกษาหารือจากคณะผูบริหารและผูเกี่ยวของระดับตางๆ ของมหาวิยาลัยเกี่ยวกับ
วิสัยทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอเสนอแนวคิดจาก
บุคลากรและนักศึกษา การจัดทําผังแมบทนี้ประกอบดวย การวางผังการใชประโยชนท่ีดิน ระบบการสัญจร 
พ้ืนที่เปดโลง ระบบสาธารณูปโภค และการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - การกอสรางและปรับปรุงส่ิงกอสรางใหรองรับกับการจัดเรียนการสอน อาทิ การกอสรางอาคาร

ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการทองเท่ียว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเกาท่ีมีสภาพทรุดโทรม 

ใชเปนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม 

หองปฏิบัติการสาขาวิชาทองเท่ียว และการกอสรางอาคารอเนกประสงค ณ ศูนยเทเวศร เพ่ือเปนศูนยระบบ

สารสนเทศ รองรับการเปน Digital University เปนตน 
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โครงการจัดทําผงัแมบทของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  
 

5-10 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศนดานภาพลักษณทางกายภาพของมหาวิทยาลยั ดวยแนวคิด“มทร.พระนคร อทุยานแหงมงคล” โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดงัน้ี 

5.2.1 บทบาทของแตละศูนยพ้ืนที่การศึกษา 

จากการวิเคราะหนโยบายของมหาวิทยาลัย ศักยภาพของที่ตั้งแตละศูนยพื้นที่การศึกษา และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
ไดจําแนกบทบาทของแตละศูนยพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 5.1-1 แนวคดิบทบาทของแตละศูนยพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1) ศูนยพ้ืนที่การศึกษาพณิชยการพระนคร = อุทยานเรือนหมอพร 
เน่ืองจากศูนยพาณิชยการพระนคร ตั้งอยูในเขตพื้นที่ราชการ ติดตอกับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร เปนที่ตั้งของแหลง

ทองเที่ยวดานประวัติศาสตร และสถานที่สําคัญระดับชาติ มีการคมนาคมเขาถึงสะดวก และภายในศูนยมีเน้ือที่กวางกวาศูนย
พื้นที่การศึกษาเทเวศร จึงมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางของมหาวิทยาลัย อันประกอบดวย สวนพื้นที่
บริหาร หอประชุม สวนกลางของกิจกรรมนักศึกษา และศูนยนานาชาติ เปนตน  

2) ศูนยพ้ืนที่การศึกษาเทเวศร = อุทยานการเรียนรูตลอดชีวิต 
เน่ืองจากดวยตําแหนงที่ตั้งใกลกับหอสมุดแหงชาติ การเขาถึงสามารถงายและสะดวกจากทุกศูนยพื้นที่การศึกษา 

สอดคลองกับการเรียนและนโยบายอาคารใหมเนนการเรียนรูดวยตนเอง จึงมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

 

3) ศูนยโชติเวช = อุทยานคหกรรมครบวงจร 
เน่ืองดวยตําแหนงที่ตั้งเปนพื้นที่จัดหาผลประโยชนของวัด แตดวยการเรียนการสอนคหกรรมที่เปนจุดเดนและมีประวัติ

มายาวนาน จึงมีความเหมาะสมที่จะคงเนนเพื่อการเรียนการสอนทางดานคหกรรม  
4) ศูนยพระนครเหนือ = อุทยานเทคโนโลยีวิศวกรรมและนวัตกรรม 

เน่ืองดวยการเรียนการสอนที่มีความโดดเดนและมีนโยบายสนับสนุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาตอเน่ือง 
ประกอบกับกําลังเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งที่ตั้งไมมีขอจํากัดในการขยายตัวทางตั้ง จึงมีความเหมาะสมที่จะเปน ศูนย
ดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี  

 
5.2.2 การใชประโยชนพ้ืนที่ (Zoning) 

ปจจุบันสามารถจําแนกการใชที่ดินออกตามประเภทกิจกรรมแตละศูนยพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 
1) พื้นที่การศึกษา ไดแก บริเวณที่ตั้งของอาคารคณะและหนวยงานตาง ๆ 
2) พื้นที่บริการสวนกลาง ไดแก บริเวณที่ตั้งพื้นที่ที่ใชประโยชนรวมกันในระดับมหาวิทยาลัย เชน อาคารเรียนรวมตาง ๆ 

หองกิจกรรมชมรม โรงอาหารสวนกลาง หองสมุดกลาง 
3) เฉพาะศูนยพื้นที่การศึกษาพณิชยพระนคร เสนอใหเพิ่มการใชที่ดินสําหรับพื้นที่บริหารเพื่อสนับสนุนแนวคิดใหศูนย

พื้นที่การศึกษาพณิชยการพระนครเปนศูนยกลาง 

มีแนวทางสนับสนุน โดยจัดใหมีการใชพื้นที่อยางเปนสัดสวนและความหนาแนนเหมาะสมในแตละศูนยเพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

 จากการวิเคราะห FAR และ OSR ของทั้ง 4 ศูนยพบวา ยังไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ําทีก่ฎหมายกําหนด จึงมีศักยภาพใน
การขยายตัว แตเน่ืองจากขอจํากัดในเร่ืองความสูงอาคาร การขยายตัวอาจจําเปนตองพิจารณาการสรางลงใตดิน ซ่ึงมี
คาใชจายที่แพง 

 จัดพื้นที่ตามการใชงานอยางเปนกลุมกอน สอดคลองกับการเรียน และมีทางสัญจรเชื่อมตอเน่ืองและปลอดภยั 
 

5.2.3 การออกแบบตามเกณฑอาคารเขียว 

เน่ืองจากการวางผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะครอบคลุมการวางแผนการใชงานพื้นที่เดิมเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น  และมีการกอสรางอาคารและสวนสนับสนุนตาง ๆ ใหมใหมีรูปแบบและตําแหนงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ
ปรับปรุง ตอเติม และซอมแซมอาคารเดิมใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงไดนําแนวคิดเร่ืองแนวคิดอาคารเขียว (green 
building) และการประหยัดพลังงาน (energy saving) มาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบดวย โดยใชแนวทางตาม “เกณฑการ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย” (TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย  ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหมีการออกแบบ
อาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศภายในประเทศ และไมขัดแยงกับวัตถุประสงคของการ
ประหยัดพลังงาน  

 แนวคิดในการปรับปรุงและออกแบบอาคารที่จะกอสรางใหมจะดําเนินการภายใตขอมูลจาก “คูมือสําหรับเกณฑการ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สําหรับการกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม”  (TREES-NC) ซ่ึงเปนเอกสารที่
จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลแนวทางปฏิบัติ สูตรการคํานวณ หรือขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เปนแนวทางในการปฎิบัติเพื่อรับการประเมิน
อาคารมาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ซ่ึงสามารถยกตัวอยางการนํามาปรับใชได ดังน้ี 

1) การบริหารจัดการอาคาร (building Management) การจัดการทรัพยากรทางกายภาพในอาคารเดิมท่ีมีอยูแลว
รวมถึงอาคารใหมท่ีกําลังจะเปดใชงานใหมีประสิทธิภาพ พรอมสําหรับการเปนอาคารเขียว มีการประชาสัมพันธสูสังคม
และชุมชนขางเคียง จัดทําคูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร และการติดตามประเมินผล

อุทยานการเรียนรู
แหงมงคล 

ศูนยพื้นที่การศึกษา
พณิชยการพระนคร 

= 
อุทยานเรือนหมอพร 

ศูนยพื้นที่การศึกษา
เทเวศร 

= 
อุทยานการเรียนรู 

ตลอดชีวิต 

ศูนยพื้นที่การศึกษา
โชติเวช 

= 
อุทยานคหกรรม 

ครบวงจร 

ศูนยพื้นที่การศึกษา
พระนครเหนือ 

= 
อุทยานเทคโนโลยี

วิศวกรรมและ
นวัตกรรม 

การวางผังแมบททั้ง 4 ศูนยเริ่มจากการกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหมีการใชงานอยางมี
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผล  
การดําเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat 

RMUTP 2562) โดยมี ศ.ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปนประธานในการเปดงาน  
เพ่ือสรางการรับรูนโยบายเชิงรุกจากสภามหาวิทยาลัย ที่มุงเนนดานวิชาการและดานการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย ฯ ซ่ึงนําไปสูการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ ตามยุทธศาสตรพัฒน า 

ทั้งนี้ไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิรวมใหความรู เรื่องกระบวนการในการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

และการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ อาทิ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.สุรินทร คําฝอย  
รองอธิการบดีฝายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงแรมแกรนดแปซิฟก 

ซอฟเฟอริน รีสอรทแอนดสปา จ.เพชรบุรี 
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การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

และทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat RMUTP)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผล  
การดําเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat 

RMUTP 2562) โดยมี ศ.ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปนประธานในการเปดงาน  
เพ่ือสรางการรับรูนโยบายเชิงรุกจากสภามหาวิทยาลัย ที่มุงเนนดานวิชาการและดานการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งนําไปสูการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ ตามยุทธศาสตรพัฒน า 

ทั้งนี้ไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิรวมใหความรู เรื่องกระบวนการในการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

และการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ อาทิ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.สุรินทร คําฝอย  
รองอธิการบดีฝายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงแรมแกรนดแปซิฟก 

ซอฟเฟอริน รีสอรทแอนดสปา จ.เพชรบุรี 
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จากการจัดอันดับของเวปไซต http://www.webometrics. info  "การจัดอันดับWebometrics  

ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก" เปนความคิดริเริ่มของกลุมวิจัยของ Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ซึ่งเปนหนวยงานวิจัยสาธารณะที่ใหญที่สุดในประเทศสเปน มีสวนเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยวัตถุประสงคหลักเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาระดับความกาวหนาทางวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งผลการจัดอันดับในป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ถูกจัดอันดับ world rank ที่ 5107 และอยูในอันดับที่ 43 จาก 178 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนครอยูในอันดับที่ 4 จาก 9 แหง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล World Rank Contry Rank 
(Thailand) ระหวาง มทร.

ธัญบุรี 4265 32 1
อีสาน 4695 39 2
ลานนา 4749 40 3
พระนคร 5107 43 4
ศรีวิชัย 5499 48 5
สุวรรณภูมิ 5777 51 6
กรุงเทพ 6086 52 7
รัตนโกสินทร 6272 56 8
ตะวันออก 8855 85 9

ราชมงคลพระนคร เปดบานครั้งใหญ ฉลองครบรอบ 14 ป  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปดบานครั้งใหญผ านการจัดงาน 14 ป RMUTP GOES 
DIGITAL GOES GREEN โชวศักยภาพดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคม 

เพื่อตอกย้ําการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มุงเนนผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ระหวางวันที่ 17 -19 มกราคม 2562 
ณ ศูนยพณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร  

วันที่ 18 มกราคม ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งในปนี้ครบรอบ 14 ป  
ราชมงคลพระนคร โดยจัดงานภายใตแนวคิด “14 ป RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN” ระหวาง 17 – 19 
มกราคม 2562 ณ ศูนยพณิชยการพระนคร ซึ่งปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดปรับยุทธศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับ

บริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยผูสรางแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ 

ปฏิบัติเปนเลิศดานเทคโนโลยีและเปนที่พ่ึงของสังคม นอกจากการพัฒนาหลักสูตรใหกาวทันกับเทคโนโลยีแลว 

มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงความสําคัญดานสิ่งแวดลอมจึงมีโยบายรณรงคเลิกใชพลาสติกและโฟม เพ่ืออนุรักษ

สิ่งแวดลอมและลดปญหาโลกรอนโดยไดจัดโดยผุดกิจกรรมเลิก เพ่ือ รักษ 

ภายในงานมีกิจกรรมที่นาสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการแนะนําหลักสูตร 49 หลักสูตร จาก 9 คณะ 

นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ การประกวดแขงขันทางวิชาการ การอบรมเสวนา การอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น โดยแตละกิจกรรมที่จัดขึ้นลวนสะทอนถึงศักยภาพในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลควบคูกับ

การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 

 

96



97 
 

ข้อมูลจาก รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 จัดท าโดย งานบัญชีกองคลัง 
*เป็นการประมาณการงบการเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงิน 

 

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

   (หน่วย : บาท) 
สินทรัพย์  

 สินทรัพย์หมุนเวียน  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       696,769,470.61 

  ลูกหนี้ระยะสั้น 10,342,638.91 

  เงินลงทุนระยะสั้น 747,439,110.22 

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ 5,880,885.53  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 32,000,000.00  

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,492,432,042.27  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

  ลูกหนี้ระยะยาว              93,000.00  

  เงินลงทุนระยะยาว 325,000,000.00 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,773,656,797.22 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13,648,900.06 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,112,398,697.28 

รวมสินทรัพย์ 3,604,830,739.55 
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ข้อมูลจาก รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 จัดท าโดย งานบัญชีกองคลัง 
*เป็นการประมาณการงบการเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงิน 

 

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

หนี้สิน   

 หนี้สินหมุนเวียน       

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 42,813,549.91 

  เงินรับฝากระยะสั้น 17,417,538.10 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 60,231,088.01 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

  รายได้รอการรับรู้ 12,825,895.83 

  เงินรับฝากระยะยาว 69,344,774.51 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 82,170,670.34 

รวมหนี้สิน 142,401,758.35 

สินทรัพย์สุทธิ  

  ทุน 701,313,920.30 

  รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม 2,591,521,326.32 

  รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายระหว่างปี 169,593,734.58 

รวมสินทรัพยส์ุทธิ 3,462,428,981.20 

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 3,604,830,739.55 
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ข้อมูลจาก รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 จัดท าโดย งานบัญชีกองคลัง 
*เป็นการประมาณการงบการเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงิน 

 

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

     (หน่วย : บาท)  

รายได้   

  รายได้จากงบประมาณ 1,194,632,432.17 

  รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ 363,305,186.29 

  รายได้อ่ืน  49,399,536.33 

รวมรายได้  1,607,337,154.79 
 

ค่าใช้จ่าย   

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 558,696,555.06 

  ค่าบ าเหน็จน านาญ 253,825,214.19 

  ค่าตอบแทน  83,286,144.12 

  ค่าใช้สอย  237,890,863.10 

  ค่าวัสดุ  42,263,481.16 

  ค่าสาธารณูปโภค 46,192,744.58 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 198,354,437.13 

  ค่าใช้จ่ายอ่ืน 17,195,429.00 

รวมค่าใช้จ่าย 1,437,704,868.34 

รายได้สูง/ต่ า(กว่า)ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 169,632,286.45 

ก าไร/ขาดทุนสุทธิ จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน (38,551.87) 

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 169,593,734.58 

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) - 

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 169,593,734.58 
 



โครงการจัดทําผงัแมบทของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

5-10ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศนดานภาพลักษณทางกายภาพของมหาวิทยาลยั ดวยแนวคิด“มทร.พระนคร อทุยานแหงมงคล” โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดงัน้ี

5.2.1 บทบาทของแตละศูนยพ้ืนที่การศึกษา

จากการวิเคราะหนโยบายของมหาวิทยาลัย ศักยภาพของที่ตั้งแตละศูนยพื้นที่การศึกษา และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ไดจําแนกบทบาทของแตละศูนยพื้นที่การศึกษา ดังน้ี

ภาพที่ 5.1-1 แนวคดิบทบาทของแตละศูนยพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1) ศูนยพ้ืนที่การศึกษาพณิชยการพระนคร = อุทยานเรือนหมอพร
เน่ืองจากศูนยพาณิชยการพระนคร ตั้งอยูในเขตพื้นที่ราชการ ติดตอกับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร เปนที่ตั้งของแหลง

ทองเที่ยวดานประวัติศาสตร และสถานที่สําคัญระดับชาติ มีการคมนาคมเขาถึงสะดวก และภายในศูนยมีเน้ือที่กวางกวาศูนย
พื้นที่การศึกษาเทเวศร จึงมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางของมหาวิทยาลัย อันประกอบดวย สวนพื้นที่
บริหาร หอประชุม สวนกลางของกิจกรรมนักศึกษา และศูนยนานาชาติ เปนตน

2) ศูนยพ้ืนที่การศึกษาเทเวศร = อุทยานการเรียนรูตลอดชีวิต
เน่ืองจากดวยตําแหนงที่ตั้งใกลกับหอสมุดแหงชาติ การเขาถึงสามารถงายและสะดวกจากทุกศูนยพื้นที่การศึกษา

สอดคลองกับการเรียนและนโยบายอาคารใหมเนนการเรียนรูดวยตนเอง จึงมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง

3) ศูนยโชติเวช = อุทยานคหกรรมครบวงจร
เน่ืองดวยตําแหนงที่ตั้งเปนพื้นที่จัดหาผลประโยชนของวัด แตดวยการเรียนการสอนคหกรรมที่เปนจุดเดนและมีประวัติ

มายาวนาน จึงมีความเหมาะสมที่จะคงเนนเพื่อการเรียนการสอนทางดานคหกรรม
4) ศูนยพระนครเหนือ = อุทยานเทคโนโลยีวิศวกรรมและนวัตกรรม

เน่ืองดวยการเรียนการสอนที่มีความโดดเดนและมีนโยบายสนับสนุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาตอเน่ือง
ประกอบกับกําลังเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งที่ตั้งไมมีขอจํากัดในการขยายตัวทางตั้ง จึงมีความเหมาะสมที่จะเปน ศูนย
ดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี

5.2.2 การใชประโยชนพ้ืนที่ (Zoning)

ปจจุบันสามารถจําแนกการใชที่ดินออกตามประเภทกิจกรรมแตละศูนยพื้นที่การศึกษา ดังน้ี
1) พื้นที่การศึกษา ไดแก บริเวณที่ตั้งของอาคารคณะและหนวยงานตาง ๆ
2) พื้นที่บริการสวนกลาง ไดแก บริเวณที่ตั้งพื้นที่ที่ใชประโยชนรวมกันในระดับมหาวิทยาลัย เชน อาคารเรียนรวมตาง ๆ 

หองกิจกรรมชมรม โรงอาหารสวนกลาง หองสมุดกลาง
3) เฉพาะศูนยพื้นที่การศึกษาพณิชยพระนคร เสนอใหเพิ่มการใชที่ดินสําหรับพื้นที่บริหารเพื่อสนับสนุนแนวคิดใหศูนย

พื้นที่การศึกษาพณิชยการพระนครเปนศูนยกลาง

มีแนวทางสนับสนุน โดยจัดใหมีการใชพื้นที่อยางเปนสัดสวนและความหนาแนนเหมาะสมในแตละศูนยเพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ

 จากการวิเคราะห FAR และ OSR ของทั้ง 4 ศูนยพบวา ยังไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ําทีก่ฎหมายกําหนด จึงมีศักยภาพใน
การขยายตัว แตเน่ืองจากขอจํากัดในเร่ืองความสูงอาคาร การขยายตัวอาจจําเปนตองพิจารณาการสรางลงใตดิน ซ่ึงมี
คาใชจายที่แพง

 จัดพื้นที่ตามการใชงานอยางเปนกลุมกอน สอดคลองกับการเรียน และมีทางสัญจรเชื่อมตอเน่ืองและปลอดภยั

5.2.3 การออกแบบตามเกณฑอาคารเขียว

เน่ืองจากการวางผังแมบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะครอบคลุมการวางแผนการใชงานพื้นที่เดิมเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการกอสรางอาคารและสวนสนับสนุนตาง ๆ ใหมใหมีรูปแบบและตําแหนงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ
ปรับปรุง ตอเติม และซอมแซมอาคารเดิมใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดนําแนวคิดเร่ืองแนวคิดอาคารเขียว (green 
building) และการประหยัดพลังงาน (energy saving) มาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบดวย โดยใชแนวทางตาม “เกณฑการ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย” (TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหมีการออกแบบ
อาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศภายในประเทศ และไมขัดแยงกับวัตถุประสงคของการ
ประหยัดพลังงาน

แนวคิดในการปรับปรุงและออกแบบอาคารที่จะกอสรางใหมจะดําเนินการภายใตขอมูลจาก “คูมือสําหรับเกณฑการ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สําหรับการกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม” (TREES-NC) ซ่ึงเปนเอกสารที่
จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลแนวทางปฏิบัติ สูตรการคํานวณ หรือขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เปนแนวทางในการปฎิบัติเพื่อรับการประเมิน
อาคารมาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ซ่ึงสามารถยกตัวอยางการนํามาปรับใชได ดังน้ี

1) การบริหารจัดการอาคาร (building Management) การจัดการทรัพยากรทางกายภาพในอาคารเดิมท่ีมีอยูแลว
รวมถึงอาคารใหมท่ีกําลังจะเปดใชงานใหมีประสิทธิภาพ พรอมสําหรับการเปนอาคารเขียว มีการประชาสัมพันธสูสังคม
และชุมชนขางเคียง จัดทําคูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร และการติดตามประเมินผล

อุทยานการเรียนรู
แหงมงคล

ศูนยพื้นที่การศึกษา
พณิชยการพระนคร

=
อุทยานเรือนหมอพร

ศูนยพื้นที่การศึกษา
เทเวศร

=
อุทยานการเรียนรู

ตลอดชีวิต

ศูนยพื้นที่การศึกษา
โชติเวช

=
อุทยานคหกรรม

ครบวงจร

ศูนยพื้นที่การศึกษา
พระนครเหนือ

=
อุทยานเทคโนโลยี

วิศวกรรมและ
นวัตกรรม

ขอมูลสถิติการศึกษา

ปการศึกษา
มทร.พระนคร 2562
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 ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

 เทคโนโลยี     คหก
รรมศาสตร์

 เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน

 บริหารธุรกิจ
 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

 อุตสาหกรรมส่ิง
ทอและออกแบบ

แฟช่ัน

 สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ

ออกแบบ

1. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 12,873 686 1,608              965              4,538              511              2,777 983 379              426              

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 3,569 262 414 184              1,530              112              615 214 122              116              

3. จ านวนบุคลากร 1,244 328 63 129 56 169 90 181 123 56 49 

 - สายวิชาการ ** 549 1 35 70 27 91 60 115 94 30 26 

    - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 260 16 28 7 50 33 67 43 12 4 

     - พนักงานมหาวิทยาลัย 276 18 42 20 39 27 46 44 18 22 

     - พนักงานราชการ 2 1 - -               - -               - 1 -               - 

     - ลูกจ้างช่ัวคราว 11 1 - - -               2 -               2 6 -               - 

 - สายสนับสนุน 695 327 28 59 29 78 30 66 29 26 23 

    - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 58 35 2 5 -               4 2 3 2 4 1 

     - ลูกจ้างประจ า 50 8 7 7 3 11 2 9 2 1 - 

     - พนักงานมหาวิทยาลัย 311 178 10 15 13 21 19 17 11 15 12 

     - พนักงานราชการ 35 15 2 3 3 1 -               4 2 1 4 

     - ลูกจ้างช่ัวคราว 241 91 7 29 10 41 7 33 12 5 6 

4. งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 1,183,815,040    450,295,090     46,932,060      117,489,630     32,816,110 147,857,020     58,228,500 111,133,310     156,101,920    29,745,860 33,215,540    

     - งบประมาณรายจ่าย 875,500,900        303,264,900       37,067,400        100,641,200      24,035,300     92,232,500        51,521,000     72,845,800        138,867,900     25,992,400     29,032,500     

     - งบประมาณเงินรายได้ 308,314,140        147,030,190       9,864,660         16,848,430        8,780,810 55,624,520        6,707,500 38,287,510        17,234,020       3,753,460 4,183,040       

ตารางสรุปสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562
คณะ 

รายการข้อมูล รวมท้ังส้ิน
 หน่วยงาน
สนับสนุน
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สรุปสถิติการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร และ
ด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

1. หลักสตูรที่เปดิสอน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งหมด 64 หลักสูตร 

จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 หลักสูตร ปริญญาตรี 49 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร    

ภาพที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 

ภาพที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 
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2. นักศึกษา
2.1 นักศึกษารับไว้ 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษารับไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จ านวน 3,888 คน 

โดยจ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 239 คน (6.15%) ปริญญาตรี จ านวน 3,580 คน (92.08%) 
ระดับปริญญาโท จ านวน 66 คน (1.70%) และระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน (0.08%)  

ภาพที ่3 นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ภาพที ่4 นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 

103



จ าแนกนักศึกษารับไว้ ในปีการศึกษา 2562 ตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 
ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 2,248 คน (57.82%) และผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1,640 คน (42.18%) 

2.2 นักศึกษาทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จ านวน 12,873 คน 

โดยจ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 709 คน (5.51%) ปริญญาตรี จ านวน 11,725 คน (91.08%) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 171 คน (1.33%) ระดับปริญญาโท จ านวน 239 คน (1.86%) 
และระดับปริญญาเอก จ านวน 29 คน (0.23%)  

ภาพที ่6 นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ภาพที ่5 นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามผลผลิต 
ด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 
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จ าแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ แบ่งเป็น ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 
7,699 คน (59.81%) และผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 5,174 คน (40.19%)   

ภาพที ่8 นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามผลผลิต 
ด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

ภาพที ่7 นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 
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2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 

3,569 คน โดยจ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 175 คน (4.90%) ระดับปริญญาตรี จ านวน 3,175 
คน (88.69%) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 143 คน (4.01%) ระดับปริญญาโท จ านวน 75 คน (2.10%) 
และ ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน (0.03%)  

 ภาพที ่9 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ภาพที ่10 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 
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จ าแนกผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 
ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 1,873 คน (52.48%) และผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1,696 คน (47.52%) 

 
 

2.4 นักศึกษาออกระหว่างปี 
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาออกระหว่างปี  ในปีการศึกษา 2561 ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2562 

จ านวน 852 คน คิดเป็นร้อยละ 6.16  เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13,824 คน 
โดยจ าแนกเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีนักศึกษาออกระหว่างปี  จ านวน 14 คน (1.64%) 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 796 คน (93.43%)  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 8 คน  (0.94%) 
ปริญญาโท จ านวน 33 คน  (3.87%) และระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาออกระหว่างปี จ านวน 1 คน (0.12%)  

 

ภาพที ่11 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามผลผลิต 
ด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

ภาพที ่12 นักศึกษาออกระหว่างปี ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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จ าแนกนักศึกษาออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2561 ตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 
แบ่งเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 568 คน (66.67%) และด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 284 คน (33.33%) 

ภาพที ่14 นักศึกษาออกระหว่างปี ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามผลผลิต 
ด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

ภาพที ่13 เปรียบเทียบนักศึกษาออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2561 กับนักศึกษาทั้งหมด 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 
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ส าหรับสาเหตุของการออกระหว่างปี มากที่สุด คือ ถอนสภาพ (ไม่ลงทะเบียน, ขาดการติดต่อ) 
จ านวน 361 คน (42.37%) รองลงไปคือ พ้นสภาพ (คะแนนไม่ถึงเกณฑ์) จ านวน 330 คน (38.73%) 
ลาออกและอ่ืนๆ จ านวน 161 คน (18.90%)  

 

3. บุคลากร
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จ านวน  1,244 คน จ าแนกเป็น

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 549 คน (44.13%) และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 695 คน (55.87%) 

ภาพที ่15 นักศึกษาออกระหว่างปี ในปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสาเหตุการออก 

ภาพที ่16 บุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
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3.1 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
3.1.1  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 549 คน จ าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จ านวน 260 คน (47.36%) พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 276 คน (50.27%) และพนักงานราชการ จ านวน 2 คน 
(0.36%) ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 11 คน (2.00%)   

3.1.2  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 695 คน จ าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จ านวน 58 คน (8.35%) พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 311 คน (44.75%) พนักงานราชการ จ านวน 35 คน (5.04%) 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 50 คน (7.19%) และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 241 คน (34.68%)  

3.2 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 95 คน (7.64%) ปริญญาตรี จ านวน 456 คน (36.66%) ปริญญาโท 

จ านวน 541 คน (43.49%) และปริญญาเอก จ านวน 152 คน (12.22%)    

ภาพที ่17 บุคลากร จ าแนกตามสายงานและประเภทของบุคลากร 

ภาพที ่18 บุคลากร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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3.3  จ าแนกตามระดับต าแหน่งวิชาการ 
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 549 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 130 คน (23.68%) รองศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน (1.09%) และต าแหน่งอาจารย์ 
จ านวน 413 คน  (75.23%)   

4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
มหาวิทยาลั ยได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงิ น 

1,183,815,040 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวนเงิน 875,500,900 บาท (73.96%) และ 
งบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน 308,314,140 บาท (26.04%)   

ภาพที ่19 บุคลากร จ าแนกตามระดับต าแหน่งวิชาการ 

ภาพที ่20 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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4.1 งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรายจ่าย จ านวน 875,500,900 บาท 

 ภาพที ่21 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามงบรายจ่าย 

ภาพที ่22 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต 
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4.2 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 308,314,140 บาท 

ภาพที ่23 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามงบรายจ่าย 

ภาพที ่24  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต 
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จัดท ำโดย
งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน 

นางสาวนวรัตน์   การะเกษ หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 
เอกสารเผยแพร  รายงานประจําป 2562 

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 
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