


 

สารนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานประจําปี 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
จนได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมีความมุ่งมั่น
ในการจัดการศึกษาและดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกด้าน 

ขอขอบคุณอธิการบดี  ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 
ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และส่งสัมฤทธ์ิ
ผลแก่การพัฒนาการศึกษา ขอให้ทุกท่านจงมุ่งมั่นพัฒนา ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่านให้
สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ และประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี 
ต่อผู้บริหาร และบุคลากรทุกทา่น รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเย่ียมเสมอ
มา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานประจําปีฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน
ต่อไป และเป็นสื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์ได้เข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมากข้ึน  
และจะนําไปสู่การพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ตามนโยบายต่อไป  
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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นับจากอดีตสู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดําเนินการตามภารกิจ 
อย่างต่อเน่ือง และมีเป้าหมายสูงสุดที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ โดยมี 
การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปยังเป้าหมาย 
ที่กําหนด ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ 
แนวหน้าของประเทศ 

รายงานประจําปี 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้าน 
การเรียนการสอนท่ีมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาผ่านการปฏิบัติงาน หรือระบบสหกิจศึกษา
เพ่ิมขึ้น ทําให้บัณฑิตได้เรียนรู้ คิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือทําได้อย่างมืออาชีพ ด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
ได้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ และมีผลงานสร ้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ  มีการบริการวิชาการให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการดําเนินงาน 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึก และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ต่อไป ทั้งน้ีข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาใช้พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครให้มีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเป้าหมายย่ิงขึ้น ตลอดจนสาธารณชนที่สามารถนําข้อมูลน้ีไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ผลงานความสําเร็จที่เกิดขึ้นในปีน้ีของมหาวิทยาลัย มาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกส่วนงาน 
ทั้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 
ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทุกแห่ง ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณและ
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 
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 บทสรุปผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทํารายงานประจําปี 2559 ขึ้นเพ่ือรวบรวมผลงาน

และความก้าวหน้าในการดําเนินงาน โดยสรุปผลตามพันธกิจ 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย 
ด้านการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริการวิชาการ และด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สําหรับปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนางานในทุกด้าน เพ่ือตอบสนองในทุก
ภารกิจให้ก้าวทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนากําลังคน ให้รองรับยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งความสําเร็จในการดําเนินงานด้านต่างๆ จะเป็นข้อมูลของการพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้ได้ตามวิสัยทัศน์ “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันนํา ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” ที่กําหนด
ต่อไป โดยผลการดําเนินงานสําคัญๆ มีดังน้ี 

1. การจัดการศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี      

ความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ มีความชัดเจนทางวิชาการและคุณสมบัติที่จําเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะ
ทํางานและสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
ความประณีต ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง มีผลการดําเนินงาน ได้แก่  

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น โครงการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์, ปรับหลักสูตรปริญญาโทที่เน้นบูรณาการความคิดในมิติใหม่, 
โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ เป็นต้น  

1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัท         
สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จํากัด, บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด, บริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท 
อินดัสตรี จํากัด, Lunghwa University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน),
Korea Radio Promotion Association และบริษัท Treasure Hunter เป็นต้น 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมนัดพบสถาน
ประกอบการ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและแนะแนวทางแก่นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา สร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ให้แก่นักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เลิกบุหรี่ พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ 

1.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีนโยบายขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(Digital University) โดยกําหนดกลยุทธ์ 3 P ได้แก่ Practicality, Profitability, People Connectivity จาก
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันนํา ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้นําในการ
สร้างบัณฑิต นักปฏิบัติสู่ความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ อีกทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ อาทิ ระบบคลังปัญญาราชมงคลพระนคร ฐานข้อมูล
อ้างอิงงานวิจัยและ e-Book บล็อคความรู้ (KM Blog) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) วิดีโอ
สื่อการสอน ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เรียนจํานวนมาก 
(MOOC : Massive Open Online Courses) เป็นต้น 
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1.5 พัฒนาระบบติดตามการมีงานทําของบัณฑิต เพ่ือให้มีข้อมูลของบัณฑิต สําหรับการพัฒนาการ
จัดการศึกษา โดยผลสํารวจปีการศึกษา 2558 มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 2,936 คน บัณฑิตให้ความ
ร่ วมมื อ ในการตอบแบบสํ ารวจ  จํ านวน  2 ,380 คน  คิ ด เป็ นร้อยละ  81 .06 ซึ่ งผลการสํ ารวจใน 
  ระดับปริญญาตรี ทํางานแล้วจํานวน 1,795 คน ทํางานตรงสาขาจํานวน 1,606 คน (89.47%) 
  ระดับปริญญาโท ทํางานแล้วจํานวน 69 คน ทํางานตรงสาขาจํานวน 65 คน (94.20%)  
  และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) โดยค่าเฉลี่ยที่ได้ระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม-จริยธรรม 

2. การวิจัย 
มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยความ

มุ่งมั่นในการพัฒนาและนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และยังมีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

2.1 จัดต้ังกองทุนเพ่ือการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย การขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานปีงบประมาณ 2559 แผนการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 109 เรื่อง 
ดําเนินการสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์บทความ 121 เรื่อง เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความจํานวน 
1,989,000 บาท 

2.2 พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย เช่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพราคากลางงานวิจัย, การให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา, การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานวิจัย และ โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิงด้วยโปรแกรม Zetero เป็นต้น 

2.3 เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์/สร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย โดยการตีพิมพ์และ
นําไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจําที่มีความเช่ียวชาญการวิจัย สามารถนําบทความไปตีพิมพ์
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ โดยในปี 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 244 บทความ คิดสัดส่วนผลงานฯ ต่อปี
ต่ออาจารย์ประจําได้ ร้อยละ 39.39 นอกจากน้ีมีผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ที่ไปใช้ประโยชน์ โดยเห็นเป็นรูปธรรมและได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน มีจํานวน
ผลงานทั้งสิ้น 142 ผลงาน คิดสัดส่วนผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําได้ ร้อยละ 22.83 และยังมี
การจัดทําพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัย รวม 500 เล่ม และมีการเผยแพร่วารสาร แก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก รวมจํานวน 351 หน่วยงาน นอกจากน้ีมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ นําผลงานทาง
วิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งจัดนิทรรศการวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ 

2.4 สร้างแรงจูงให้แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสําหรับนักวิจัยที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย, ด้านการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์, นักวิจัยรุ่นใหม่
ดีเด่น และ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เป็นต้น 
 
 



ค 
 

3. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการและเชิงรุก โดยมีการประชาสัมพันธ์จุดแข็ง 

จัดระบบการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรให้เป็นระเบียบแบบแผน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สร้าง
พ้ืนที่น่าอยู่และอํานวยความสะดวกให้นักศึกษา และยังส่งเสริมจุดเด่นด้านกายภาพอีกด้วย    
 ผลการดําเนินงาน มีดังน้ี  
  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ได้แก่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ปรับแผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 
สร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร  

3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้  
3.1.1 ทางกายภาพ  

- การจัดทําร่างแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประจําปีงบประมาณ 2558 - 
2563 เพ่ือเป็นแผนจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ีให้เพียงพอ และสามารถรองรับการเรียนการสอน
กิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

- การจัดทําผังแม่บท  
- โครงการขยายพ้ืนที่การจัดการศึกษา  
- การก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้รองรับกับการจัดเรียนการสอน อาทิ        

การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว และการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ณ ศูนย์เทเวศร์ เพ่ือเป็นศูนย์ระบบสารสนเท 

3.2.2 ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว ต่อเน่ือง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกพ้ืนที่ เช่น ระบบ e-Pay slip ระบบลาออนไลน์ และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น นอกจากน้ี มีการจัดทําเว็บไซต์อธิการบดี และจัดทําวิดีโอคลิป “อธิการบดีพบประชาคม” 

3.2 ยกระดับ มทร.พระนคร พัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ โดยผลการจัดอันดับ Ranking web 
of Universities ของ Webometrics ในรอบเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร อยู่ในอันดับที่ 4041 ของโลก อันดับที่ 1427 ของเอเชีย อันดับที่ 145 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อันดับที่ 33 ของประเทศไทย และอยู่อันดับที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่วนผลการจัดอันดับ
คลังความรู้ทางวิชาการระดับโลก (Ranking Web of Repositories) ในรอบเดือนกรกฎาคม ค .ศ . 2016 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 1511 ของโลก อันดับที่ 263 ของเอเชีย/แปซิฟิก 
อันดับที่ 67 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 3 ของประเทศไทย 

3.3 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ด้วยการหารายได้ด้วยการบริหาร
ทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา 

3.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการพัฒนาสมรรถนะ และระบบการสร้างแรงจูงใจ 
3.5 สร้างขวัญกําลังใจและหลักประกันความม่ันคงในการทํางานให้กับบุคลากร 
3.6 ประกันคุณภาพการศึกษา โดยผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558 มีดังน้ี 

- ระดับหลักสูตร จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 53 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน โดยมีหลักสูตรที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 52 หลักสูตร และหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 1 หลักสูตร  

- ระดับคณะ จํานวนทั้งหมด 9 คณะ โดยค่าเฉล่ียทุกคณะ เท่ากับ 3.99 คะแนน อยู่ในระดับดี  
- ระดับสถาบัน ผลการประเมินเฉลี่ย 4.08 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี 
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3.7 บริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
3.7.1 บริหารจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,428,101,990  บาท มีการใช้จ่ายเงินไป จํานวน 1,221,514.963.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 
85.83 ของงบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอนเปลี่ยนแปลง 

3.7.2 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2559 
 สินทรัพย์   = หน้ีสิน  +  ทุน 

3,330,244,606.88 = 430,833,040.22  +  2,899,411,566.66  
  รายได้สูง/(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ = รายได้ทั้งสิ้น  -  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

182,004,698.61  = 1,631,009,601.21  -  1,449,004,902.60 

4. การบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งยกระดับ เพ่ิมพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือน้อมนํา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     
มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและชนบท ซึ่งเป็น
การบูรณาการการทํางานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนางานบริการวิชาการที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมและพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน มีการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัย และก่อเกิดความร่วมมือใน
การทําวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ จํานวน 
15 แห่ง สร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน โดยมีจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จํานวน 23 หมู่บ้าน/ชุมชน 

5. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา/พิธีกรรม และ      
สืบทอดประเพณี รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม และปลูกฝังจิตสํานึกให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และชุมชน    
ให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล้ําค่าของ
ชาติของคงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป  

6. ข้อมูลสถิติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี (ที่มา : รายงานสถิติการศึกษา    

ปีการศึกษา 2559 กองนโยบายและแผน) 
6.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 17 หลกัสูตร 60 สาขาวิชา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   1  หลักสูตร 5  สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี 10  หลักสูตร 47 สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   1  หลักสูตร 1  สาขาวิชา 
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ปริญญาโท   4  หลักสูตร 6  สาขาวิชา 
ปริญญาเอก   1  หลักสูตร 1  สาขาวิชา 

6.2 นักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559) 
(1) จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 รวมท้ังสิน้ 13,760 คน 

ปริญญาตร ี 12,516 คน 90.96%
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     376 คน 2.73%
ปริญญาโท     444 คน 3.23%
ปริญญาเอก        29 คน 0.21%

(2) จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิน้ 4,454  คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ     241 คน  5.41%
ปริญญาตร ี  3,942 คน 88.50%
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     179 คน   4.02%
ปริญญาโท        77 คน   1.73%
ปริญญาเอก        15 คน   0.34%

(3) ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 รวมท้ังสิ้น 3,074 คน   
ปริญญาตร ี  2,832 คน 92.13% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     162 คน  5.27% 
ปริญญาโท      80 คน  2.60% 

6.3 บุคลากร (ข้อมลู ณ วันที ่30 กันยายน 2559) 
(1) บุคลากรทัง้หมด จํานวน 1,250 คน 

จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
ข้าราชการ 419 คน 33.52% 
พนักงานมหาวิทยาลัย 476 คน 38.08% 
พนักงานราชการ  35 คน   2.80% 
ลูกจ้างประจํา  56 คน   4.48% 
ลูกจ้างช่ัวคราว 264 คน  21.12% 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 122 คน   9.76% 
ปริญญาตร ี 514 คน  41.12% 
ปริญญาโท  513 คน  41.04% 
ปริญญาเอก  101 คน    8.08% 

จําแนกตามสายสอน สายสนับสนุน 
สายสอน 549 คน  43.92% 
สายสนับสนุน 701 คน  56.08% 

(2) บุคลากรสายสอน  จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 549 คน  



ฉ 
 

อาจารย์ 395 คน 71.95% 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 147 คน 26.78% 
รองศาสตราจารย์    7 คน 26.78% 

6.4 งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,428,101,900  บาท 
งบประมาณรายจ่าย 1,093,636,300  บาท 76.58% 
งบประมาณเงินรายได้ 334,465,690   บาท 23.42% 
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  สภามหาวทิยาลัย 
 
 
 

1. 

 

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. 

 
 

ดร.ชวลิต  นิ่มละออ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. 

 

นายจํารัส  ปิตกิุลสถิตย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2. 

 

นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3. 

 

ดร.ชวลิต  นิ่มละออ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4. 

 

นายชุมพล  เทีย่งธรรม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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7. 

 

ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บณุยโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6. 

 

นายนิพนธ์  สุรพงษร์ักเจรญิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7. 

 

นางสาวพวงเพชร  สารคุณ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8. 

 

นายมนูญ  สรรค์คุณากร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

9. 

 

นายวิชา  จุ้ยชุม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

10. 

 

ศ.ดร.วิรณุ  ตั้งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

11.  

 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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12. 

 

นางศรีวิชชา  รกัจํารญู ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

13. 

 

ศ.สุดาศิริ  วศวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

14. 

 
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
 

1. 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

2. 

 
 

ผศ.ดร.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บรหิาร  (วันที่ 1 ต.ค. 2558 – 30 มี.ค. 2559) 
 
 

1. 

 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่า

2. 

 

ผศ.เฟื่องฟ้า  เมฆเกรยีงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. 

 
ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

4. 

 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ  โพธิสรณ ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     

5.  

 

ผศ.ดร.ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

6. 

 

ดร.สิงห์แก้ว  ปอ๊กเทิ่ง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บรหิาร  (31 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน) 
 
 

1. 

 

ผศ.ยุทธภูมิ  สวุรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศิษย์เก่า 

2. 

 

ผศ.เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3.  

ผศ.สหรฐั วงษศ์รีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 

4. 

 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ  โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     

5.  

 ผศ.ดร.วิโรจน์  ฤทธ์ิทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6.  

 ผอ.มนตรี  รัตนวิจิตร ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและขา้ราชการ 
 

1. 

 

นายตฤณ  ดิษฐลําภู 
อาจารย์ประจํา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. 

 

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง 
อาจารย์ประจํา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร 

3. 

 

ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4. 

 

ผศ.ดร.ปราโมทย์ วีรานกุูล 
อาจารย์ประจํา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. 

 

นางศรีสุดา อยูแ่ย้มศรี 
อาจารย์ประจํา 
คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

6. 

 
 

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีร ี
อาจารย์ประจํา 
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

1. 

 

ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. 

 

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. 

 

นางสาวพรทิพย ์ ไตรพทิยากุล ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4.  
นายอานันต์  โรจนตันติกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์
อธิการบด ี

 
 
 
 
                                        
      ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์          ผศ.เฟื่องฟา้ เมฆเกรียงไกร                ผศ.สหรตัน์  วงษ์ศรีษะ           ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์         

       รองอธิการบดี                       รองอธิการบด ี                           รองอธกิารบด ี                      รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย      ฝา่ยวิชาการและวิจัย                  ฝา่ยวางแผนและกายภาพ          ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน                 
     
              
 
 
 
 
   ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช                   ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล                    ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ์            รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท 

รองอธิการบดี              รองอธิการบดี                          รองอธิการบดี รองอธิการบดี  
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า          ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                      ฝ่ายบริการวิชาการ          ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 

 
   

 
 
 
 
    ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง        ดร.สวุรรณา กล่อมจติร์        ผศ.สุใจ พรเจิมกลุ  ดร.ไพศาล  การถาง 

 ผู้ช่วยอธิการบดี                       ผู้ช่วยอธิการบดี   ผู้ช่วยอธิการบดี   ผู้ช่วยอธิการบดี    
 ฝ่ายกิจการพิเศษ              ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                    ฝ่ายประกันคุณภาพ                   ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

 
 
 
 
 
ผศ.สุขจติร  ตัง้เจริญ              นายวัชรพงษ์  สงูปานเขา             ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ        น.ส.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 

ผู้ช่วยอธิการบดี     ผู้ช่วยอธิการบดี       ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายการคลงัและทรพัย์สิน            ฝา่ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า         ฝ่ายวางแผนและกายภาพ     ฝา่ยสือ่สารและภาพลกัษณ์องค์กร 
    ( เริ่มดํารงตําแหน่ง 31 พ.ค.2559 – ปัจจบุัน) 
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  ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 

วิสัยทศัน ์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันนําด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 
(A Leading Technology University in Producing Professional Graduates) 

 
 คําอธิบายวิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนํา  : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงด้านการจัดการเรียนการสอน โดยม ี
ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายสาขาวิชาชีพที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ  : มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเช่ียวชาญ เป็นมืออาชีพ 
และมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีความเป็นผู้นําและมีจริยธรรม มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล 

 

 พันธกิจ  
  1) จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล      
 2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ                    
  3) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

  4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  5) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  

 
  ปรัชญา  
 

สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.) 

  
  ปณธิาน  
 

มุ่งมั่น เป็นผู้นําการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
พัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 

(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science and 
technology as well as maintain our competent and virtuous persons.) 
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ค่านิยม  
คิดอย่างสร้างสรรค์ ทําอย่างมืออาชีพ 

(Think Creatively Do Professionally) 

อัตลักษณ์  
บัณฑิตนักปฏิบัติ  :   Hands – on 
ใฝ่รู้    : Keenness 
สู้งาน   : Determination 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี  : Technological Expertise 
มีคุณธรรม  : Integrity   

  คําอธิบายอัตลักษณ์ 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง
อย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มีความ
รับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
 บัณฑิตที่ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ   
 บัณฑิตที่สู้งาน  หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรค 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
 บัณฑิตที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  หมายถึง บัณฑิตที่สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
 บัณฑิตที่มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

 
เอกลักษณ์  

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 
(University for Diverse Careers) 

 คํานิยามศัพท์  
 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ  หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพอย่างรอบด้าน ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันในการประกอบอาชีพได้ 
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ประวตัิความเป็นมา  
   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
เกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง คือ วิทยาเขตพณิชยการพระ
นคร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ วิทยาเขตเทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมกัน
เป็น “มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  

 
   ปี 2443 ปี 2476   ปี 2481 ปี 2491 ปี 2501   ปี 2518 ปี 2531 ปี 2548         ปี 2559 
 
 
 
 
 
 วิทยาเขต     วิทยาเขต วิทยาเขต       วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาลัยเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ครบรอบ 11 ปี 

    พณิชยการพระนคร       ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     โชติเวช         เทเวศร์     พระนครเหนือ          และอาชีวศึกษา       ราชมงคล      ราชมงคลพระนคร      ราชมงคลพระนคร 
 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีจํานวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทุกภาค
ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ดินรวม 52 ไร่  
3 งาน 38 ตารางวา ประกอบด้วย 4 ศูนย์ ดังน้ี 

  ศูนย์เทเวศร์  มีที่ดิน  9 ไร ่ 68 ตารางวา 
  ที่ต้ัง เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
  ได้แก่ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สํานักงานอธิการบดี 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจยัและพัฒนา  
  ศูนย์โชติเวช  มีที่ดิน  3 ไร ่  3 งาน 94 ตารางวา 
  ที่ต้ัง เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
  ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
  ศูนย์พณิชยการพระนคร มีที่ดิน 19 ไร ่ 1 งาน 77 ตารางวา 
  ที่ต้ัง เลขที่ 88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300  
  ได้แก่ คณะบรหิารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ 
  ที่ต้ัง เลขที่ 517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจติรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 
  ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน   
  ศูนย์พระนครเหนือ มีที่ดิน 20 ไร ่99 ตารางวา   
  ที่ต้ัง เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800   
  ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ตราประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
   
     
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย   สีประจํามหาวิทยาลัย 

 
ตราสินค้า “ดอกบัว” 
- แนวความคิดมาจากดอกบัว 
- ห้ากลีบแทนจํานวนวิทยาเขตเดิม  
- สีม่วงเป็นสีประจํามหาวิทยาลัยฯ 
 
 

 
 ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย  ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย 
 
 

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

ตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 
8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสําเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น
เบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้ดอกบัวเป็น
ดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอ ยู่  อัน เ ป็นสัญลักษณ์และ
เครื่องหมายประจําองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 บทตรารูป
วงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง 
รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทําเป็นกรอบโค้งรองรับมีช่ือ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของ
กรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจํายามทั้ งสองข้าง 
หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อันเป็นมงคลแห่งพระราชา” 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ประจําปีงบประมาณ 2559  
 

. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ให้ความสําคัญ  

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ.2558 – 2564) และแผนแม่บทอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงความต่อเน่ืองในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้นําหลักการและแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 มาประกอบการพิจารณากําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจุดเน้นของนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อไป  

สาระสําคัญของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
4) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
9) รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ น้ัน ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับการดําเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพฒันาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บณัฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐาน  
                                 พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 1.1  จัดการศกึษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/
นานาชาติ 

กลยุทธ์ท่ี มาตรการ 

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มี
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน / สากล 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/ สถานประกอบการ 
4. จัดต้ังหน่วยงานการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาท่ีเสริมสร้างอัตลักษณ์    

มทร.พระนคร 
5. สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความชัดเจน และวัดสัมฤทธิผลได้  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
เป้าประสงค์ที่ 1.1  จัดการศกึษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ   
เป้าประสงค์ที่ 1.2  ผลิตบัณฑิตให้เปน็คนดี คนเก่ง และมีทักษะในการดํารงชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ที ่ มาตรการ 

2. การนํามหาวิทยาลัยสู่ประชาคม
อาเซียนและการเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 
2. เตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับ

นานาชาติ 

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานของผู้เรียน 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium  Students) 
4. พัฒนาระบบการติดตามผลการทํางานของบัณฑิต 
5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และศษิย์เก่า       

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพเพื่อเพิม่ 
                               ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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เปา้ประสงค์  2.1  จํานวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคณุภาพและนาํไปต่อยอดได้ 

กลยุทธ์ที ่ มาตรการ 

4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในเวทีโลก 
2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ 
4. พัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ  

เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที ่ มาตรการ 

5. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและ 
มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
2. พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4. นําการจัดการความรู้มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร 
5. พัฒนารูปแบบการทํางานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
6. สร้างหลักประกันความม่ันคงในการทํางาน 
7. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสร้างความสุขในการทํางาน 

6. การเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

1. พัฒนารูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเป็นหน่วยงาน
ในกํากับของรัฐ 

2. สร้างความพร้อมของบุคลากร 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ 
4. เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ 
5. เพ่ิมรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการพ่ึงพาตนเอง 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลศิ 
เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ที่  3.2  มีระบบประกันคุณภาพสูค่วามเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่ มาตรการ 

7. การบริหารจัดการสู่องค์กร
คุณภาพและมธีรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนครเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับช่ือเสียงของ มทร.พระนคร 
3. สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจ
ทุกด้านของ มทร.พระนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. สร้างความเป็นสากลทางด้านกายภาพที่มีความเหมาะสมทาง

ด้านภาพลักษณ์และ ความงาม 
7. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินพ้ืนฐาน ของ สกอ. 

สมศ และ กพร. 
8. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  4  การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ  

เป้าประสงค์ที่  4.1  เป็นแหลง่ให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่  มาตรการ 

8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาสงัคมอย่าง
ย่ังยืน 

2. สร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบมทร.พระนคร 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
อย่างม่ันคงเพือ่สร้างคุณค่าทางสงัคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่  5.1  สร้างจิตสํานึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา 
                       ท้องถ่ิน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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  นโยบายดา้น Digital University 
 

  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในฐานะท่ีเป็นผู้รับผิดชอบเป็นแกนนําในการดําเนินงาน
โครงการขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ได้สํารวจและประเมินศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ทบทวนและปรับทิศทางการดําเนินการ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ มิติการพัฒนากําลังคนและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและข้อมูล (Profile) ด้านไอซีที ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สามารถกําหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 6 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาดิ จิทัล เพื่ อการศึกษา  (Digital Academic)  เ พ่ือการยกระดับเ พ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม  
โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จนนําไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Content) คือการเน้นพัฒนา Digital 
Content แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการเนื้อหา/สารัตถะ ที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล ในด้านการศึกษา  
ด้านวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จนนําไปสู่การพัฒนาเป็นคอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่
รองรับผู้เรียนจํานวนมาก (MOOC – Massive Open Online Course)  

3. ด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) คือการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ด้วยการ
พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ที่เอ้ืออํานวยต่อคนทุกระดับ โดยคํานึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
 
 

4. ด้านระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย (Digital Research) คือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลสําหรับ
งานวิจัยอย่างครบวงจร สนับสนุนข้อมูลการวิจัยให้กับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และธุรกิจ SME จากการ
แข่งขันเชิงราคา ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation) รวมทั้งมีคลัง

กลยุทธที ่ มาตรการ 

9. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาของโลก 

1. อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศลิปวัฒนธรรมไทย 
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ 
3. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
สามารถเรียกข้อมูลมาใช้หรือนําไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวก ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

5. ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) คือการเน้นการบริหารจัดการ  
โดยการอํานวยความสะดวก (Facilitator) และการส่งเสริมสนับสนุน (Promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรและนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างโปร่งใสและปิดช่องทางในการคอรัปช่ัน 

6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) คือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การมีขนาดและความสามารถท่ีพอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แบบจําลองการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
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 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2559  

  
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
ในปีการศึกษา 2559 มีทั้งหมด 17 หลักสูตร 60 สาขาวิชา จําแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร 
5 สาขาวิชา ปริญญาตรี 10 หลักสูตร 47 สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร 8 สาขาวิชา โดยมี
รายละเอียดดังน้ี   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
คณะบริหาร 

   ประเภทพาณิชยกรรม 
  ระดับปริญญาตรี  

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 
 วิศวกรรมเคร่ืองกล (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ (อส.บ.) 
 วิศวกรรมไฟฟ้า (อส.บ. , ค.อ.บ.)  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 ออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (คศ.บ.) อาหารและโภชนาการ (คศ.บ.) 
 อุตสาหกรรมบริการอาหาร (คศ.บ.) การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟช่ัน (ทล.บ.) 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ทล.บ.) เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ทล.บ.) 
 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสยีง (ทล.บ.) 

คณะบริหารธรุกิจ 
 การเงิน (บธ.บ.) การจัดการ (บธ.บ.) 
 การตลาด  (บธ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (บธ.บ.)  
 ระบบสารสนเทศ (เปลี่ยนช่ือใหม่) (บธ.บ.) ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 
 การบัญชี  (บช.บ.)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เปลี่ยนช่ือใหม่) (วท.บ.) วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ (วท.บ.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมเคร่ืองกล (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 
 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.) 
 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ.) วิศวกรรมการบํารุงรักษา (วศ.บ.) 
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วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) เทคโนโลยีแมพิ่มพ์เคร่ืองประดับ (อส.บ.) 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (วศ.บ.) เทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (อส.บ.) 

   วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ (วศ.บ.) 
   เทคโนโลยีวิศวกรรมเพ่ือความย่ังยืน(ต่อเน่ือง) (อส.บ.) 
  คณะศิลปศาสตร์ 
   การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) การโรงแรม (ศศ.บ.) 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (ศศ.บ.) ภาษาไทยประยุกต์ (ศศ.บ.) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
 เทคโนโลยีเสื้อผ้า  (ทล.บ.) เทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ (ทล.บ.) 
 ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (ทล.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ทล.บ.) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ทล.บ.) สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 

  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทล.บ.)  

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม   
 วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 
ระดับปริญญาโท 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 คหกรรมศาสตร์ (คศ.ม.)        นักศึกษาปีที่ 1 ยังไม่ระบุกลุ่มวิชา 
- กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ - กลุม่วิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์
- กลุ่มวิชาออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 การสื่อสารการตลาด (ศศ.ม.) 

คณะบริหารธรุกิจ 
 บริหารธุรกิจ (บธ.ม.)         นักศึกษาปีที่ 1 ยังไม่ระบุกลุ่มวิชาและแขนงวิชา 

- กลุ่มวิชาการบัญชี - กลุม่วิชาการตลาด 
- กลุ่มวิชาการจัดการ - แขนงวิชาการเงิน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน (วศ.ม.) 
   ระดับปริญญาเอก 

คณะบริหารธรุกิจ ไม่ระบุสาขา (บธ.ด.) 
 



- 24 - 
 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดบั สาขาน้องใหม่ในปีการศึกษา 2559  

 

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสาขาวิชาที่เปิดใหม่ คือสาขาวิชาเทคโนโลยี
แม่พิมพ์เครื่องประดับ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธ์ิทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี
ฝีมือแรงงานด้านการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีส่งออกเป็น
อันดับต้นๆของประเทศ และยังมีการจัดนิทรรศการด้าน
เครื่ องประดับที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศ แสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของศักยภาพด้านฝีมือและความต้องการของ
ตลาดแรงงานอัญมณีในประเทศไทย มทร.พระนครจึงเปิด 
การเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ  
ซึ่ ง เ ป็นส่วนหน่ึงของคณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว เน้นการปฏิบัติสามารถประกอบวิชาชีพได้ กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การออกแบบ  

เขียนแบบด้วยมือและนําเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต 
ออกแบบภาพเสมือนจริง และนําไปสู่กระบวนการข้ึนรูป
ช้ินงานผ่านห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ซึ่งนักศึกษาที่เรียนใน
สาขาน้ีจะได้ทราบถึงเทคนิคการทํางานทุกกระบวนการพร้อม
ก้าวเข้าสู่การทํางานสามารถนําความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไป
หารายได้พิเศษ ซึ่งจะมีอาจารย์ในสาขาคอยให้คําแนะนําหาก
พบอุปสรรคระหว่างการทํางาน นักศึกษาที่จบไปส่วนใหญ่
สามารถเริ่มทํางานได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบงานใหม่  

เน่ืองจากเครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนมีลักษณะการทํางานแบบเดียวกัน ทั้งน้ีทางสาขาเปิดรับนักเรียน 
ที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกแผนกและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 
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ขณะที่นางสาวกังสดาล สุดใจ หรือ กัง นักศึกษาช้ันปีที่1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับเล่าว่า ส่วนตัวชอบ
เรื่องเครื่องประดับ จึงเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
หลักสูตรน้ีโดยตรงได้เรียนรู้ถึงวิธีการทําอัญมณี เครื่องประดับ
ต่างๆ รวมถึงแหวนรุ่น ผ่านกระบวนการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งวิชาที่ชอบเรียนที่สุดคือ การใช้คอมพิวเตอร์ 
ที่ใช้ในการออกแบบช้ินงานให้ดูเหมือนจริงโดยต้องใช้ทักษะ 

ด้านการออกแบบคิดเพ่ือให้ออกมาสมบูรณ์และสวยงาม อีกทั้งการขึ้นรูปเคร่ืองประดับแต่ละช้ิน ยังมีวิธี 
ที่ละเอียดและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก “ถึงแม้ว่าจะเพ่ิงเรียนอยู่ปีหน่ึงแต่สามารถนําความรู้ในห้องเรียนมา
ประยุกต์ใช้หารายได้พิเศษ ฝึกประสบการณ์ โดยการรับทําแหวนรุ่นจากผู้ที่สนใจ ในอนาคตเมื่อเรียนจบแล้ว
อยากจะมีร้านผลิตเคร่ืองประดับที่มีคุณภาพส่งขายต่างประเทศ เพ่ือให้คนชาติอ่ืนได้เห็นความสามารถและ
ฝีมือของคนไทย” กังสดาลกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่อาจารย์วิเชียร มหาวัน โทร. 084-736-3775 หรือดูผลงานได้ที่ 
www.facebook.com/mastercj2016/ 
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รางวัลระดับชาต ิ

เจ้าของผลงาน : นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
รางวัลที่ได้รับ : รองชนะเลิศอันดับ2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องด่ืมนํ้าฟักข้าว DYNA ในงาน OTOP Midyear 2016 สินค้า
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์

เจ้าของผลงาน :  
นายพรเทพ กําเหนิดพรต   คณะวิศวกรรมศาสตร์และนายกองค์การนักศึกษา 
นางสาวชญานิศ ไก่แก้ว     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
สิบเอกทศพล พรจรุงศักด์ิ   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
นายปรีชา แต้ภักดี           คณะบริหารธุรกิจ 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลความประพฤติดี ประจําปี2559  
เน่ืองในวันวิสาขบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จ 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
จัดโดย : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  

เจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศเกียรติคุณ ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการรองรับ IPv6 ในงาน “IPv6 
ประจําปี 2559” 
จัดโดย : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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เจ้าของผลงาน : นางสาวปัทมปาณี  สีสุราช 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
รางวัลที่ได้รับ : เหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันการ
แกะสลักผักผลไม้  รุ่น Junior ในงาน “Thailand Junior 
Chef Championship”  
จัดโดย : บริษัท เอ็กซ์โปลิงค ์โกลบอล เน็ทเวอร์ค จํากัด 
ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย  

เจ้าของผลงาน : นายวีระพงษ์ ปากโพ  
นายศรายุธ คํามา  
นายนิวุฒิ ปัญญา     
นายเทพนรินทร์ กาฬสิทธ์ิ  
นายชัชฎา จุ่มก๋า 

หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกยีรติ 
84 พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน ในโครงการ “เย็บ ร้อยค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 7” 
 

เจ้าของผลงาน : นายธีรภัทร์ พุ่มคง  
นายนนทวัตร์ วงค์พิใจ   

 นายธนกร หทัยโสภณ   
 นางสาวศศิวิมล เจนการ  
 นางสาวอารียา บุญชุ่ม 

หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
รางวัลที่ ไ ด้รับ :  รางวัล Popular Vote จากกิจกรรม
การประกวดออกแบบแฟช่ันเครื่องแต่งกาย ในงาน “ฝ้ายทอใจ 
ครั้งที่ 9” หัวข้อ ฝ้ายทอมือ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 
สิงหาคม 2559 
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เจ้าของผลงาน : นางสาวลลิตา แนะกระโทก  

นางสาวพิชชา พันธ์ธรรม  
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 ผลงานการสร้างสรรค์ลวดลายจากคลอรีน จาก
การประกวด “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ” ประเภท
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Fashion V 
Together มหาวิทยาลัยเครือข่าย 6 สถาบันเน็ทเวิร์ค จํากัด 
ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย  

เจ้าของผลงาน : นายชัชฎา จุ่มก๋า นักศึกษาช้ันปีที่ 4   
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
รางวัลที่ได้รับ : เหรียญเงิน จากการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่26 สาขาจัดดอกไม้ “World Skills Thailand 
National Competition 2016” พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 

เจ้าของผลงาน และรางวัลที่ได้รับ :  
1. นายวิมล อุ่นเพ็ชร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การจัดดอกกล้วยไม้ 
2. นายคําภียร์ พิศดาร รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การจัดช่อดอกไม้เจ้าสาวและการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร 
3. นายจิรวัฒน์ สุภัคศรีทิวัตถ์ รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 3 การจัดดอกไม้ประเภทดอกไม้แห้งและการจัด
ช่อดอกไม้เจ้าสาว 
หน่วยงาน/คณะ : นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ 
จัดโดย : สภาดอกไม้โลก  
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เจ้าของผลงาน : นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
หน่วยงาน/คณะ : คณะบริหารธุรกิจ  
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชยรอบชิงชนะเลิศ การประกวด
แผนการตลาดโครงการ “Marketing Plan Contest By A.P 
Honda” 

เจ้าของผลงาน : นายรัตนพล ศรีจันทร์  
นางสาวชิตพิรุณ กาญจนา  
นายณรงค์ฤทธ์ิ ออมชมพู 

หน่วยงาน/คณะ : สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง ทีม We Are MCT  
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย จากผลงานภาพยนตร์สั้น
เรื่อง Your Choices ในโครงการ CSR Tollway Contest 
การประกวดคลิปวิดีโอ Online Campaign  

เจ้าของผลงาน : นายเอกพงษ์  นิยมจันทร์ 
หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชยนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558  
จัดโดย : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เจ้าของผลงาน : นางสาวอุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ 
หน่วยงาน/คณะ : สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจ 
รางวัลที่ ไ ด้รับ : รางวัลขวัญใจช่างภาพ (Miss 
Photogenic)  
จัดโดย : กองประกวด Miss International Thailand 
2016
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เจ้าของผลงาน : ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
ชื่อผลงาน : การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
รางวัลที่ ได้รับ : รางวัล Best Paper Awards สาขานวัตกรรม
สื่อสารมวลชน จากการนําเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 8 
(8th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)

เจ้าของผลงาน : นางอุบลศรี อุบลสวัสด์ิ 
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์เรื่องการพัฒนาทักษะ
การเขียนเรียงความโดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
หน่วยงาน/คณะ : คณะศิลปศาสตร์ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Best Paper Awards สาขา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากการนําเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)

เจ้าของผลงาน : นายสมิตพงษ์ สกุลพงศ์ชัย 
หน่วยงาน/คณะ : สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ Mr.Logistics ในงานโลจิสติกส์
สัมพันธ์ครั้งที่ 8 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

เจ้าของผลงาน : นางสาวปติญญา สถาพร 
หน่วยงาน/คณะ : สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Miss Logistics ในงานโลจิสติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
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1. ด้านการจัดการศึกษา 

  1.1  พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเช่ียวชาญ 
เชิงปฏิบัติการ มีความชัดเจนทางวิชาการและคุณสมบัติที่จําเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทํางานและ
สามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความประณีต 
ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน โดยมีผลการดําเนินการดังน้ี 

       
 

มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ยกระดับคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพ ทั้งน้ีทุกหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการดําเนินงานมีดังน้ี 

พัฒนาและวพิากษ์หลักสูตร 
โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร ์
เชิงบูรณาการ (WiL + STEM)” โดยมี ผศ .สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “การทบทวนนโยบาย มหาวิทยาลัยและการจัดการแบบ 
WiL + STEM” และ ดร.อรรณพ ปิยะสิทธ์ชาต์ิ ผู้อํานวยการระบบบริหาร
คุณภาพ บริษัท อาซาฮี – ไทย อัลลอย จํากัด และคุณบัณฑิต สุรินทรเสรี 

Project Development Advisor บริษัท Kusumoto Chavalit & Partners 
จํากัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังของผู้ประกอบการ
กับการจัดการศึกษาแบบ WiL + STEM” มีการจัดกลุ่มทํา Workshop 
การปรับปรุงหลักสูตรให้มี WiL + STEM และให้แต่ละกลุ่มนําเสนอ  
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี วันที่ 17 -18 มีนาคม 2559 

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรมาร่วมวิพากษ์และ
แนะนํา ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ เมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม 2559  นอกจากน้ี มีการวิพากษ์หลักสูตร 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใน  
ปี 2560 ให้มีความครบถ้วนตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบัน จัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
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ปรบัหลักสูตรปรญิญาตร ีเน้นเนื้อหาเข้มขน้ เชี่ยวชาญทักษะ ทันสมัยในยคุดิจติอล 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอาริโย คณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดการ

สั มมนา เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
เมื่ อ วันที่  16 -  17 สิ งหาคม 
2559 ประกอบด้วยหลักสูตร 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จํานวน 5 สาขาวิชา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันและหลายอาชีพ มาร่วมวิพากษ์เพ่ือแนะนํา 
แก้ไขให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ ให้มีความทันสมัย มีทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและตรง
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต  

ปรบัหลักสูตรปรญิญาโท เน้นบรูณาการความคิดในมิติใหม่ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอาริ โย คณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต จํานวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย กลุ่มวิชาอาหารและ
โภชนาการ และกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เพ่ือให้
ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และตรงความต้องการของผู้เรียนโดยมีศาสตราจารย์ 
ดร .อมรรัตน์ เจริญชัย รองศาสตราจารย์นวลแข ปาลิวนิช  
ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์ 
ประพันธ์พัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ร่วมกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์
และผู้เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 

 
เพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในหัวข้อ“การรีทัชภาพ
และจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ (Photo Retouch and Publication Design)” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพการออกแบบและนําไปสู่การต่อ
ยอดในอนาคต ทั้งน้ีได้รับเกียรติจาก คุณศักดา พันธ์ุเพ็ง และ คุณสุธินี 
ปานเพ็ง นักออกแบบกราฟิกและรีทัชภาพ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ 
จํากัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย 

 
 

 



- 33 - 
 
Road Show การเขียนเรซูเม่  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร Road Show การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) 
เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่เหมาะสม เทคนิคการแต่งหน้าและแต่ง
กายที่เหมาะสมสําหรับการสัมภาษณ์งานจาก บริษัท เซ็นทรัลมาร์
เก็ตต้ิง และแบรนด์ G2000 และ Laura Mercier วันที่ 12 กันยายน 
2559 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

 
 
พัฒนา/สนบัสนุนการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ “การส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ 
เพ่ือกิจกรรมทางวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม” เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษานานาชาติ  จัดขึ้ น วันที่  19 
สิงหาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2559 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โ ค ร งก า รก า รนํ า เ สนอ

ผลงานนักศึกษา อาทิเช่น นําเสนอผลงานสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของน.ส.หทัย
ยุทธ เนตรสอดกิจ และ น.ส.ปวรรัตน์ วัชรวิสุทธ์ิ นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในงานสัมมนา
วิชาการ ของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
วันที่ 17 มีนาคม 2559 และมีการจัดโครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น ครั้งที่7 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
ซึ่งงานน้ีได้รับเกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งมีการจัด
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนา

ชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”  โดยมีการจัด
นิทรรศการเพ่ือเป็นการถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ชมพระอัจฉริยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ จากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การจัดบอร์ดนิทรรศการของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก คุณสัญญา คล่องในวัย เป็น
วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา รวมถึงการประกวดการ
นําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม  Power  Point  พร้อมกับชิงรางวัล  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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  1.2   พัฒนาความรว่มมือทางวชิาการกับองค์กรชัน้นํา

ผลงานคุณภาพของนักศึกษา อาทิเช่น ผลงานชุดพิธีกร จากนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและ 
สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มทร.พระนคร ออกอากาศทางช่อง 3 แฟมิลี่ช่อง 13 เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2559 ในรายการ MIDNIGHT FAMILY  ...ออกอากาศทางช่อง 3 
รายการเม้าส์มันบันเทิง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และข่าวเที่ยววันทัน

เหตุการณ์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2559 ... ออกอากาศทางช่อง Thai 
PBS รายการข่าววันใหม่ ช่วงลงทุน
ทํากิน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 
และรายการข่าวบันเทิง เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2559 ... ออกอากาศทุก
วันจันทร์-ศุกร์ ทางช่อง Line TV ใน
รายการ Flash news Line TV ฯลฯ 

 

 

       

มหาวิทยาลัยฯ มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
เครือข่าย และเสริมสร้างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรให้
มีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ 
 - กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จํากัด 
 -  บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จํากัด -  บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด  
 -  บริษัท เฟสโต้ จํากัด -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 - สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – ธนาคารออมสิน 

- บริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จํากัด 
ความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ 

 -  Lunghwa University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
 - บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จํากัด ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 - วัดวชิรธรรมปทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - Korea Radio Promotion Association (RAPA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 - บริษัท Treasure Hunter ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 - The Art Institutes System of Schools – USA and Canada ประเทศแคนาดา 
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ร่วมมือกับ Lunghwa University of Science and 
Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงทางวิชาการกับ นาง ลู เจิน หลิง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุงฮวา ประเทศไต้หวัน 
และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการข้อตกลงการจัดหลักสูตร 
2+2 ร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ สํานักงานอธิการบดี   

ร่วมมือกับ กรมหม่อมไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 มทร .พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนา
ลวดลายผ้า และผลิตภัณฑ์ไหมไทย กับ กรมหม่อมไหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 วัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานงานผ้าไทยซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ให้คงอยู่อย่างย่ังยืนให้
การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย 
 

  ร่วมมือกับ Korea Radio Promotion Association และบริษัท Treasure Hunter 
รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ 
Mr.  Yong-  Woo Chung, ผู้ อํ า น ว ยก า รห น่ ว ย ง าน  Korea Radio Promotion Association และ 
Mr. Jaeyong Song ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Treasure Hunter เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ 
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 ร่วมมือกับ บริษัท โรเบริ์ต บ๊อช จํากัด บริษัทอันดับ 1 ด้านระบบแมคคาทรอนิค 
มทร.พระนคร ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จํากัด บริษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
เทคโนโลยีและการบริการช้ันนําของโลกจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาในสอดคล้องกับโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

ร่วมมือกับ บริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดสัตรี จาํกัด 

ดร.วิโรจน์ ฤทธ์ิทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพายัพ นาคสุวรรณ 
ผู้จัดการบริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการและงานสหกิจศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์
ความรู้วิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป 

ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การดําเนินโครงการธนาคารโรงเรียน พร้อมเปิดธนาคารโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คณะบริหารธุรกิจ) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญในการออม และเรียนรู้
หลักการบริหาร การบริการลูกค้า ณ โถงอาคารพร้อมมงคล มทร.พระนคร  
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ร่วมมือกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
รองศาสตราจารย์สุภัทรา ไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยราชมงคล เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อีก 4 แห่ง จับมือกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ 
บันทึกลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding 
– MOU) ด้านการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (Advanced 
CDIO- based Education Workshop :  Introduction to 
CDIO (Advanced) Initiative) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เ รี ยนการสอนในระ ดับมหา วิทยาลั ย ใ ห้สอดคล้ อ ง กับ
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน “แนวทาง
การส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการ
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม” เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
โดยจะนําผลงานวิจัยพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านการบริหาร
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ มทร.พระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสานมือ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท สตาร์มาร์ค
แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จํากัด, บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด, บริษัท เฟสโต้ จํากัด, บริษัท ซีทีเอเซีย 
โรโบติกส์ จํากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม อาจารย์ 
นักศึกษา ฝึกฝนทํางานร่วมกับภาคธุรกิจ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีสมรรถนะวิชาชีพที่ดีขึ้น ฯลฯ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ร่วมมือกับ 4 บริษัทเอกชน 
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ร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และคณะทีมผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการบริหารจัดการเพื่อ
ประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร” ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ช้ัน 2 
อาคารอํานวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2559 

 
ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจัยและวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยและ 
การเรียนรู้” เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 
 

 
ร่วมมือกับ CP Retallink  
ตัวแทนจาก บ.CP Retallink ได้เข้าหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร (ดร.ปริญญา 
มากลิ่น) ในเรื่องการจัดโครงการ “ตามล่าหา Talent@RMUT” 
ในธุรกิจ “ร้านกาแฟมวลชน” เพ่ือสร้างนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือนักศึกษาช้ันปีที ่3-4 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง รวมไปถึง
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
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  1.3  พัฒนาคุณภาพนักศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต “นักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม คนเก่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะในการดํารงชีวิตที่ดี ตามนโยบายสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจการนักศึกษา คือ “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยคือหัวใจของประเทศ” โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2558 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถาน
ประกอบการ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและแนะแนวทางแก่นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สถานประกอบการกว่า 80 บริษัท ร่วมออกบูธรับสมัครงานพร้อมให้คําแนะนําในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยทํางาน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 
 
 
 
 
 

เตรียมสหกิจศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรม 
“การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” ให้แก่นักศึกษาที่จะ
ออกสหกิจฯ ประจําภาคการศึกษา 1/2559 เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจ
ศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณต่อศักด์ิ สุทธิชาติ ผู้เช่ียวชาญ
พัฒนาธุรกิจ หน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็น
วิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 
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เปิดแคมป์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
มทร.พระนคร จัดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาราชมงคลพระนคร” เพ่ือให้
ความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีได้รับ
เกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2559 
   มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
รายใหม่ (Start up) ปี 2559 โดยมีหม่อมหลวง 
ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร
เกียรติวงศ์ ช้ัน 6 อาคาร 90 ปี     

 

Road Show การเขียนเรซูเม่  
   กิจกรรมเส ริมหลักสูตร  Road Show การเ ขียนเร ซู เม่   

(ใบสมัครงาน) เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่เหมาะสม เทคนิค
การแต่งหน้าและแต่งกายที่เหมาะสมสําหรับการสัมภาษณ์
งานจาก บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตต้ิง และแบรนด์ G2000 และ 
Laura Mercier วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  

 
 
 รับน้องปี 1 ม.ล.ปนัดดา แนะชีวติในรัว้มหาวิทยาลัยให้มีความสุข 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2559 เพ่ือเป็น 
การต้อนรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทั้ง 9 คณะ รวม 4,256 คน โดยได้รับ
เกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
มาบรรยายเรื่องการใช้ชีวิตในมหาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
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เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวศิวกรรม ครัง้ท่ี 1 
รศ .สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 
และกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 1”เพ่ือแสดง
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 

 

 
 ราชมงคลพระนคร รณรงค์ร่วมประหยัดน้ําต้านภยัแล้ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร 
นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดนํ้าต้านภัยแล้ง” เพ่ือกระตุ้น 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ต่ืนตัวและเห็นความสําคัญของการใช้นํ้าอย่างประหยัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  
ณ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 

 
จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 70 ปี “ปลูกรัก เทิดภักดี”  
เสริมประสบการณ์ให้นศ. 
นักศึกษาราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาหรือโครงการเพชรราช
มงคลพระนคร รุ่นที่12 ภายใต้ช่ืองาน ปลูกรัก เทิด
ภักดี โดยขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมาย
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้นอกห้องเรียน และ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
และส่งเสริมความรู้ ความสามารถพิเศษของนักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักศึกษา เยาวชนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่างๆ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในช้ันเรียน และนําความรู้ที่ได้รับมาร่วมบูรณาการ โดยภายในงานมีการจัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559, การแสดง “ปลูกรัก เทิดภักดี” และการโชว์ฝีมือด้านหัตถกรรมการร้อย
พวงมาลัย การทําขนมไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี ่
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เภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล ประธานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
พัฒนาแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เพ่ือให้
นักศึกษาหลีกเลี่ยงลด ละ เลิก
บุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสนองนโยบายของรัฐบาล
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กําหนดพ้ืนที่ห้ามสูบบุหรีแ่ละ
เขตสูบบุหรี่อย่างชัดเจน ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษา 
โดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบร้านค้าภายในสถานศึกษา
อย่างสมํ่าเสมอ ห้ามส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษา 

นอกจากน้ี ยังมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ให้เลิกบุหรี่อย่างย่ังยืน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นโทษของบุหรี่ 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดให้
โรงเรียนใกล้เคียง กิจกรรมกีฬา หรือการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับ
การสูบบุหรี่และการฝึกสมาธิในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกคณะ 
ติดสต๊ิกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ภายในอาคาร สํานักงาน และบริเวณอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น 

 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ ์
ดําเนินโครงการการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม 
คุณธรรม สําหรับนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 – 4 
ทุกสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ธีรโชติ จันทวังโส 
(พระอาจารย์โจ) วัดถ้ําสิงโตทอง บรรยายธรรมะ “ธรรมะเป็นเรื่อง
เข้าใจง่าย ไม่น่าเบ่ืออย่างที่คิด” (ส่งถึงที่…ซึ้งถึงใจ) เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2559 และดําเนินโครงการ “ยางยืดแห่งสายใยสัมพันธ์” 
ณ วัดไทร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2559 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ประกอบด้วยกิจกรรม

ทางด้านจิตอาสาโดยการช่วยกันสอนวิธีการถักยางยืด ร่วมออก
กําลังกาย และบรรยายความรู้เก่ียวกับผัก สมุนไพร รักษาโรค  
ท่าบริหารออกกําลังกาย นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมในการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกําลังกายเพ่ือรักษา
สุขภาพให้แข็งแรง ได้รับความรู้ใหม่ๆเก่ียวกับการรับประทาน
อาหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสามัคคีกับคนในชุมชนวัดไทร 

 

กิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์”  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์รุน่พีรุ่่นน้อง 
ให้เกิดความสามัคคี และสรา้ง 
วัฒนธรรมการรับน้องรูปแบบใหม่  
ปลอดความรุนแรง ปลอดอบายมุข 

โครงการกีฬาภายในรณรงคป์้องกัน 
โรคเอดส์และสารเสพติด 
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เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ดําเนิน
โครงการ “ธรรมะกับการใช้ชีวิตให้มี
ความสุข” ให้แก่นักศึกษา ปวช. ช้ัน
ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เพ่ือเป็นที่ ยึด
เหน่ียว พัฒนาจิตใจ และเป็นการ
ปลูกฝังธรรมะให้กับนักศึกษาเพ่ือ
ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ เพ่ือเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีพระมหาราวัน ตุฏฐจิตโต จากวัดละหาร 
และพระมหาสนอง ฌานสริ จากวัดกําแพง จังหวัดนนทบุรี มาบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ช้ัน 3 
อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และยังดําเนินโครงการ 

“ปฏิบัติธรรมสร้างคน พัฒนาตน
สร้างธรรมะ” ณ วัดไทรงามธรรม
ธราราม ตําบลดอนมะสังข์ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
บริ หาร ธุ ร กิ จ  มทร .พระนคร 
ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกวิปัสสนา

กรรมฐาน โดยใช้หลักสติปัฏฐานสูตรและอริยมรรคมีองค์แปด กิจกรรม
ออกบิณฑบาตกับพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทําวัตรเช้า  
ทําวัตรเย็น และทําความสะอาดหอฉันท์  

นอกจากน้ี มทร.พระนคร ยังดําเนินโครงการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างผู้นํานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีตัวแทน
นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาของ 9 คณะในสังกัด  
เข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี
จิตใจใฝ่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน 
และมีจิตอาสา ตลอดจนรู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการประนีประนอม ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 
2529 ณ จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก 

 
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีให้แก่นักศึกษา 
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาให้มีพลานามัยแข็งแรง สนับสนุนให้เข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาของนักศึกษา ส่งเสริม
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มีความเป็นเลิศระดับที่สูงตามศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักศึกษารู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย มีนํ้าใจนักกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้ต่อไป เช่น 
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 1.3   ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 44 “สรุนารีเกมส”์  

มีแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขันคือ  
“กีฬาเพ่ือโอกาส ชีวิต และมติรภาพ”  

หรือ”Sports for Opportunities,Life, and Friendship” 
มีสถาบันอุดมศกึษาจากทั่วประเทศกว่า 114 สถาบัน 

ร่วมชิงชัย 320 เหรียญทอง ใน 27 ชนิดกีฬา

การแข่งขนักีฬาเฟืองเหนือเกมส์  
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ-ทุกสาขา-ทุกช้ันปีของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง 
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559  

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สวุรรณภูมิเกมส์”  
มีการแข่งขันกฬีา 15 ชนิด ระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวุรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยกําหนดกลยุทธ์ 3 P 
ได้แก่ Practicality, Profitability, People Connectivity จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันนํา  
ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้นําในการสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติสู่ความเช่ียวชาญ
ด้านวิชาชีพ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยฯ ได้นําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ อาทิ ระบบคลังปัญญาราชมงคล
พระนคร ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและ e-Book บล็อคความรู้ (KM Blog) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
(e-Learning) วิดีโอสื่อการสอน ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รองรับ
ผู้เรียนจํานวนมาก (MOOC : Massive Open Online Courses) เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวข้างต้นรองรับการ
ทํางานบนหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ ได้ เ ช่น PC, Tablet, Mobile device อาทิ iPad, iPhone, Android, 
Windows Mobile เป็นต้น 
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ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
 

นอกจากการพัฒนาระบบสารสนเทศแล้ว มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา 
เพื่อให้เอ้ืออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 -  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธ์ิและระบบปฏิบัติการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธ์ิ
ใช้งาน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิอัน
จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 -  การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่ 
อาจเกิดขึ้นกับเคร่ืองแม่ข่ายเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้สามารถให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง ลดต้นทุนในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้งานระบบเครือข่าย ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
 -  การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าสํารองห้องดาต้าเซ็นเตอร์ เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยที่จะเกิด
ขึ้นกับเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าปกติมาหล่อเลี้ยงหรือกระแสไฟฟ้าดับ การบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าสํารองจะทําให้เครื่องสํารองไฟฟ้าใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ใหม่ การใช้งานเครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้งานระบบเครือข่าย  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
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 1.4   สํารวจและพัฒนาระบบติดตามการมีงานทําของบณัฑติ

 -  การพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จํานวน 1,000 เครื่อง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและบุคลากร เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อํานวยความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บริการงานสอนตลอดจนงานให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ให้กับพ้ืนที่ให้บริการทั้ง 4 ศูนย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัย ได้สํารวจและพัฒนาระบบติดตามการมีงานทําของบัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต ณ วันที่ 7 มี.ค.2560) มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 2,936 คน บัณฑิตให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 2,380 คน คิดเป็นร้อยละ 81.06 ซึ่งมีผลการสํารวจดังน้ี 

ระดับการศึกษา ผู้ทํางานแล้ว 
(คน) 

ผู้ทํางานแล้ว    
 และกําลังศึกษา 

(คน) 

กําลังศึกษา 
(คน) 

ยังมิได้ทํางาน* 
(คน) รวมทั้งสิน้ 

ปริญญาตร ี 1,504 291 33 478 2,306 
ปริญญาโท 48 21 0 5 74 

รวม 1,552 312 33 483 2,380 
หมายเหตุ *นับรวมอุปสมทบและเกณฑ์ทหาร 

 
ระดับการศึกษา ทํางานตรงสาขา (คน) ทํางานไม่ตรงสาขา (คน) รวมทั้งสิน้ 

ปริญญาตร ี 1,606 189 1,795 
ปริญญาโท 65 4 69 

รวม 1,671 193 1,864 
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน 
มีผลการสํารวจดังน้ี 

ความพึงพอใจของผู้บงัคบับัญชา หรือผูจ้้างงาน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพงึพอใจ 

1.  ด้านคุณธรรม-จริยธรรม 4.51 มากที่สุด 
2.  ด้านความรู ้ 4.19 มาก 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 4.22 มาก 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.49 มาก 
5.  ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์
4.03 มาก 

รวม 4.29 มาก 
(ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ณ วันที่ 7 มี.ค.2560) 

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
พบว่า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ้างงานมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) โดยจําแนกเป็น ระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม-จรยิธรรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.51) รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(ค่าเฉล่ีย 4.49)  ด้านทักษะทางปัญญา (ค่าเฉล่ีย 4.22) ด้านความรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) และ ด้านความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.03) ตามลําดับ 
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2. ด้านการวิจยั

   2.1   จัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย ปกีารศึกษา 2559

  

  

มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาและนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
เผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยและเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน 
รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

กองทุนเพ่ือการวิจัย จัดต้ังขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย 
พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการรักษา ซึ่งสภาพของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
109 เรื่อง ดําเนินการสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์บทความ 121 เรื่อง 

ท่ีมา : รายงานประจําปี สวพ. 2559 
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         2.2   พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย  
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ให้ดําเนิน โครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการทําวิจัยในด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งจัดมาอย่าง ต่อเน่ืองทุกปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม โดยผลรวมค่าเฉล่ีย 
ทั้งโครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จํานวน 405 คน ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 88.20 ดังน้ี  

 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดทําราคากลางงานวิจัย ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัยและจัดทําราคากลางงานวิจัยให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 3 – 7 
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ช้ัน 6 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจาก 9 คณะ  
และสถาบ้นวิจัยและพัฒนา 

จํานวน 132 คน    กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อบรมเชิงปฏิบัติการ
การให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 
พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 6 คณะ และสถาบันวิจัย

และพัฒนา จํานวน 
39 คน   กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิจัย/วิชาการ จัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 8 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จํานวน 134 คน   กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม EndNote 
เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการทํารายงานวิจัย 
เพ่ือจัดการรายการ

บรรณานุกรมและการทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จัดขึ้นในวันที่ 28 
กันยายน 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 6 คณะ 
หน่วยงานสังกัดอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 100 คน 
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โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัย 
อบรมให้ความรู้ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเรื่องการสื่อสารในองค์กร
เพ่ือความสําเร็จในการประสานงาน ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารในองค์กรเพ่ือความสําเร็จในการประสานงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับ 
การอบรมจาก9 คณะ สถาบัน สํานัก จํานวน 44 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 92 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง (Reference) ด้วยโปรแกรม 
Zotero 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2559 ณ ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 
8 คณะ สํานักประกันคุณภาพ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 80 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ 
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.20 
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    2.3  เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชป้ระโยชน์/สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย  

 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์และนําไปใช้ประโยชน์ 
มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจําที่มีความเช่ียวชาญการวิจัย สามารถนําบทความไปตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติได้ โดยในปีน้ี มีจํานวนทั้งสิ้น 244 บทความ คิดสัดส่วนผลงานฯ ต่อปีต่ออาจารย์ประจําได้ 
ร้อยละ 39.39 นอกจากน้ีมีผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ไปใช้
ประโยชน์ โดยเห็นเป็นรูปธรรมและได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน มีจํานวนผลงานทั้งสิ้น 142 
ผลงาน คิดสัดส่วนผลงานทางที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําได้ ร้อยละ 22.83 ผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ อาทิ  

 Development of Cement Boards with Ground Coffee for environment conservation 
“ The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN 
Community”  โดย ผศ.ปราโมทย์  วีรานุกูล  ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชน 
ที่ย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนในประชาคม
อาเซียน” ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม  2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนแวนช่ัน เซนเตอร์ ขอนแก่น 

 Using Cooperative Learning – based Facebook to enhance Pre – service Teachers’Computer 
Multimedia Instruction Performance โดย อาจารย์ศศิธร ชูแก้ว ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ในงาน “23th tnternational Conference on Computers in Education 2015” ณ เมือง HangZhou, ประเทศจีน 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา  โดย อาจารย์
ขนิษฐา  ดีสุบิน  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 

การใช้ขุยมะพร้าวเพื่อเสริมความต้านทานแรงดึงของผลิตภัณฑ์แผ่นยางธรรมชาติ โดย ดร.ผกามาส  
ชูสิทธิ ดําเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ. 2558 หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ : บริษัท อริยะสุทธิ อินเตอร์เทรด จํากัด 

 
การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดจากเถ้ากะลามะพร้าวสําหรับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด  กรีน ซัพพลายเชน (Green Supply Chain Limited 
Partnership) 
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การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ด้วยกากกาแฟเพ่ือการ
อนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้อม  โดย  ผศ .ดร .ปราโมทย์  วี รานุ กูล  
ดําเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ. 2558 หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ 
: ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรีน ซัพพลายเชน (Green Supply 
Chain Limited Partnership) 
 การใช้กาวฟินนอลผลิตแผ่นฝ้าเพดาน T-Bar จาก
ต้นสบู่ดํา  โดย ผศ.ผกามาส ชูสิทธ์ิ ในวารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ฉบับที่ 98 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน  2559 

 การใช้ประโยชน์จากต้นมันสําปะหลังเหลือทิ้งผสมซีเมนต์
สําหรับเป็นแผ่นผนังไม้เทียมเพื่อป้องกันความร้อนภายในอาคาร 
โดย ดร.ผกามาส ชูสิทธ์ิ ดําเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ. 2558  หน่วยงาน
ที่นําไปใช้ประโยชน์ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคแอนด์พี อินโนเวช่ัน  
(ไทยแลนด์) 
 ผนังคอมโพสิตสําหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างใน
ประเทศไทย โดย รศ. นุกูล  ชูทอง ในการประชุมวิชาการคอนกรีต
ประจําปีครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์  2559ณ  โรงแรม
สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

การทําบราวนี่ โดยการใช้ข้าวหอมมันปูสีชมพูแทนแป้งสาลีบางส่วนในบราวนี่ กับหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ทั้งน้ี ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ ภู่เสม และทีมนักศึกษา ให้สัมภาษณ์ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของ
นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 54 - 
 
โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งน้ีได้ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
โดยได้รับการประเมินอยู่ในวารสํารกลุ่มที่ 1 คือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี 
จนถึง 31 ธันวาคม 2562) ประกาศผลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยสรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
2559 ได้ดังน้ี 

บทความ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2559 จํานวน 16 ผลงาน ประกอบด้วย บทความวิจัย 14 บทความ 
และบทความวิชาการ 2 บทความ 

บทความ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2559 จํานวน 16 ผลงาน ประกอบด้วย บทความวิจัย 16 บทความ 
จัดพิมพ์วารสาร จํานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมีนาคมและฉบับเดือนกันยายน จํานวนฉบับละ 250 เล่ม

รวมทั้งหมดเป็นจํานวน 500 เล่ม 
เผยแพร่วารสาร แก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมจํานวน 351 หน่วยงาน ดังน้ี 

-  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 24 หน่วยงาน 
-  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 128 หน่วยงาน 
-  เครือข่าย 8 มทร. 89 หน่วยงาน 
-  ผู้ทรงคุณวุฒิประจําวารสารฯ 110 ท่าน 
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โครงการการจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิต และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอาเซียน” ครั้งท่ี 2 (2nd International symposium on Local Wisdom 
and Improving Quality of Life)   
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่งและภาคีเครือข่าย  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้านชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คือ Dr.Khamhou Saphouvong และ Dr.Keonakhone Khounvilay 
ปาฐกถาในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมนําความสุขสู่ชุมชน”  
มีผู้นําเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ จํานวน 7 ผลงาน 
และภาคบรรยาย จํานวน 15 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ภาค Inter 
จํานวน 2 ผลงาน ภาคภาษาไทย จํานวน 13 ผลงาน และร่วมจัด
นิทรรศการจํานวน 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตํานาน

อาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จ.นนทบุรี และ ชุมชนบ้านถ้ําเสือ 
จ.เพชรบุรี อีกทั้งยังลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย 
และพัฒนา 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ภายใต้
โครงการ Research for Community) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 
พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สรุปผลการดําเนนิงานตามเป้าหมาย 

การดําเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
1. จํานวนผู้เข้าชมงาน  500 คน 500 คน 
2. จํานวนผลงาน  30 ผลงาน 27 ผลงาน 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน  ร้อยละ 85 ร้อยละ 87.20 
4. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน  1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ การเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก และได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมทร.พระนครและนักวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมีผลงานที่มีการเผยแพร่ จํานวน 32 ผลงาน ผู้เข้าร่วมชมงาน 
750 คน ความพึงพอใจภาพรวม ร้อยละ 90.80 โดยมีการดําเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  

กิจกรรม ว/ด/ป ที่จัด จํานวนผลงาน ความพึงพอใจ 
1. งานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2559 2 – 6 ก.พ. 59 23 ผลงาน ร้อยละ 89.40 
2. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2559 

(Thailand Research Expo 2016) 
17 – 21 ส.ค. 59 9 ผลงาน ร้อยละ 92.20 

 
ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี 1   ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 
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โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 8 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมจัด 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC) ในหัวข้อของงานระดับชาติ “ราชมงคล
สรรค์สร้างเพ่ือสังคม” และระดับนานาชาติ “Creative Technology for All” ระหว่างวันที่ 24 – 26 
สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ  
การเสวนาโดยวิทยากรท้ังในและต่างประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัด
นิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “My Creative King หรือ กษัตริย์นักสร้างสรรค์” 
สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

1. การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 34 ผลงาน จาก 7 คณะ 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ และ 1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
9 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 8 ผลงาน และระดับนานาชาติ 1 ผลงาน นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) 25 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 23 ผลงาน และระดับนานาชาติ 2 ผลงาน 

2. การจัดส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “My Creative King หรือ กษัตริย์ นักสร้างสรรค์” 
รวม 22 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 ผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ผลงาน 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 10 ผลงาน 
สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย 

การดําเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 115 คน 
2. จํานวนผลงาน 50 ผลงาน 56 ผลงาน 
3. จํานวนผู้เข้าชมงาน 500 คน 587 คน 
4. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.20 
5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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    2.4 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัย  

 
กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวจิัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเดน่ ประจําปี 2558 
มทร.พระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2558 เพ่ือสร้างขวัญ
และกาลังใจให้แก่บุคลากรที่ทํางานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ 
สามารถแข่งขันได้กับหน่วยงานภายนอกอย่างทัดเทียม อันจะนําไปสู่การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 11 ปี  เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2559 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 

รางวัล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสงัคมศาสตร ์
นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจรญิชีพ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
นักวิจัยดีเด่นด้านการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ - 
นักวิจัยรุ่นใหมดี่เด่น ดร.วิไลวรรณ ลนีะกุล ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3.   ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 3.1   บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ 

   

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนสําคัญในการดําเนินงาน ให้มหาวิทยาลัยฯ 
ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันนําด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพต่อไป โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยฯ มีการกระบวนการทบทวนผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ นําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 
15 ปี เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2559 ได้ดําเนินงานตาม
กระบวนการพัฒนาแผน ดังน้ี 

1. อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ
ทีมงานกองนโยบายและแผน ลงพ้ืนที่คณะเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับวิสัยทัศน์ นโยบายมหาวิทยาลัย และร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน และ
ศักยภาพในระดับหลักสูตร 

2. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้วยการ SWOT หน่วยงาน พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานจัดทํา
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายมหาวิทยาลัย นําเสนอในโครงการอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) 

 3. จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 เพ่ือทบทวน
และประเมินผลความสําเร็จของงาน ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตลอดจนกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต รวมทั้งให้หน่วยงานนําเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 4. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ 15 ปี จํานวน 4 ครั้ง 

 5. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของรองอธิการบดีทุกฝ่ายเก่ียวกับการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
(SWOT) ตามภารกิจของแต่ละท่าน และความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 15 ปี 
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 3.2   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6. กองนโยบายและแผน อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด และจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯ ระยะ 15 ปี คาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2560 

 
ราชมงคลพระนครปรับแผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบาย Thailand 4.0  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัด
สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์  เ พ่ือปรับ
นโยบายมหาวิทยาลัยให้เข้ากับ Mega-Trend 
และนโยบาย Thailand 4.0 โดยเชิญกรรมการ
สภาและสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  พร้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแนะนําแนวทาง 

 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยฯ นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว ต่อเน่ือง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกพ้ืนที่ อาทิ 

 - ระบบ e-Pay slip - ระบบการประชุมออนไลน์ 
 - ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  - ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด 
 - ระบบบริหารงานวิจัย - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม - ระบบบันทึกภาระงาน 
 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคาร - ระบบลาออนไลน์  
 - ระบบบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน - ระบบบันทึกทํางานล่วงเวลา OT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 
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นอกจากน้ี มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการการสื่อสารความเข้าใจภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคญั
ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการดําเนินการจัดทําเว็บไซต์อธิการบดี (http://rmutp-
president2.rmutp.ac.th/) และจัดทําวิดีโอคลิป “อธิการบดีพบประชาคม” เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อมูล
ข่าวสาร ผลการดําเนินการบริหารจัดการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัยฯ รับทราบและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าตลอดจนความสําเร็จในทุกเรื่องของมหาวิทยาลัยฯ ได้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

หน้าเว็บไซต์อธิการบดี มทร.พระนคร (http://rmutp-president2.rmutp.ac.th/) 

 
 

พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

 - การจัดทําร่างแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประจําปีงบประมาณ 2558-2563 เพ่ือเป็น
แผนจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ีให้เพียงพอ และสามารถรองรับการเรียนการสอนกิจกรรมของ
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง เพ่ือการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณให้ประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 -  โครงการจัดทําผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ งมหาวิทยาลัยฯ  
มีการจัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํา
แผนแม่บท ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) โดยใช้ระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพ่ือใช้เป็นแนวทางและ
ข้อกําหนดสําหรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ทั้งด้านกายภาพ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบ
รายละเอียด การจัดการงบประมาณการก่อสร้าง และการดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และขยายตัวได้อย่างสมดุล 
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 3.3   ยกระดับ มทร.พระนคร พัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 

 - โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการ
จัดขอซื้อพ้ืนที่ และศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ของทุกหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันศึกษาบริบทสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ 
การดําเนินงานการขยายพ้ืนที่การจัดการศึกษา 

 - การก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้รองรับกับการจัดเรียนการสอน อาทิ การก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม  
ใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม 
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาท่องเที่ยว ซึ่งอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ณ  ศูนย์เทเวศร์  เ พ่ือเป็นศูนย์ระบบสารสนเทศ  รองรับการเป็น  Digital University ซึ่ งอ ยู่ระหว่าง 
การตรวจรับอาคาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

    การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
 สาขาวิชาการโรงแรมและสาวิชาการท่องเที่ยว  ณ ศูนย์เทเวศร์ 

 

   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการวางระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และ 
มีประสิทธิภาพ ทําให้ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังน้ี 

ผลการจัดอันดับ Ranking web of Universities ของ Webometrics  

ในรอบเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 4041 ของโลก 
อันดับที่ 1427 ของเอเชีย อันดับที่ 145 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 33 ของประเทศไทย และ 
อยู่อันดับที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ทั้งน้ีเมื่อพิจารณารายประเมินผล พบตัวช้ีวัด 
Presence ได้ลําดับที่ 570 (ลําดับที่ 13 ของประเทศ) ตัวช้ีวัด Impact ได้ลําดับที่ 1,685  (ลําดับที่ 23 ของ
ประเทศ) ตัวช้ีวัด Openness ได้ลําดับที่ 4,121 (ลําดับ 101 ของประเทศ) และตัวช้ีวัด Excellence ได้ลําดับที่ 
5,824 (ลําดับ 154 ของประเทศ)  
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ผลการจัดอันดับคลังความรู้ทางวิชาการระดับโลก (Ranking Web of Repositories)  
ในรอบเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 1511 ของโลก 
อันดับที่ 263 ของเอเชีย/แปซิฟิก อันดับที่ 67 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 3 ของประเทศไทย 
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ราชมงคลพระนคร ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชมงคล  
จากการประกาศผลการจัดอันดับแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ทั่วโลกของเว็บโบเมตริกส์ ประเทศสเปน พบว่า ความโดดเด่น
ในทางด้านวิชาการ ม.มหิดลครองอันดับ 1 ในขณะที่จุฬาฯ  
คว้าอันดับ 2 ด้านสวนสุนันทาเป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ในขณะที่ราชมงคลพระนคร อันดับ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยรังสิตอันดับ 1  
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน  

 
รางวัลการนําหน่วยงานเปล่ียนผ่านไปสู่ IPv6  

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้รับรางวัล“รางวัลการนําหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6” โดย นางทรงพร 
โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัล ใน “งาน IPv6 ประจําปี 2559” 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการท่ีรองรับ IPv6 ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ 
(Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ 
โดเมนเนม (DNS) โดยเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อน
การพัฒนา IPv6 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ให้เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาได้มีมติ
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม 
เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศ
ไทย จัดงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์คอนเวนช่ัน 
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3.4  เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

มหาวิทยาลัยฯ มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังน้ี 

 - มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกําหนดอัตราค่าใช้
บริการทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เพ่ือเป็นกําหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สินที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ขอใช้
ทรัพย์สิน ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ มีการจัดทําแผนการสร้างรายได้ในทศวรรษตาม 
พันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เพ่ือรองรับการพ่ึงพาตนเองในอนาคต 
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารทรัพย์สินก่อให้เกิดการรายได้ จํานวน 2,773,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.83 เมื่อเทียบกับงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยรายละเอียดการบริหารทรัพย์สินก่อให้เกิด
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังน้ี 

รายการทรัพยส์ิน จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
ซุ้มอาหาร/เครือ่งดื่ม 47,500.00 1.71 
ตู้ ATM 445,000.00 16.05 
ตู้เติมเงินออนไลน์ 12,600.00 0.45 
โถงอาคาร/ลานเอนกประสงค์ 21,000.00 0.76 
ธนาคาร 1,056,000.00 38.08 
พื้นที่ดาดฟ้า 579,600.00 20.90 
ร้านถ่ายเอกสาร 201,000.00 7.25 
ห้องประชุม/โรงยิม/ห้องบรรยาย 307,300.00 11.08 
ห้องปฏิบัตกิารอาหาร 40,000.00 1.44 
ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ์ 20,000.00 0.72 
ค่าเช่าร้าน 43,000.00 1.55 

รวมเป็นเงิน     2,773,000.00          100.00  
 

 -  มหาวิทยาลัยฯ มีคํ าสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ....  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 79/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยใน 
ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการยกร่างฯ มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งได้ทําการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ และขณะนี ้
อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ....  
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3.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร     
 

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ คือ 
การเพ่ิมคุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการดําเนินการตามพันธกิจให้บรรลุผลสําเร็จตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทํางานและสร้าง 
แรงบันดาลใจในการทําผลงาน  

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 
จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 13.62 จากบุคลากรทั้งหมดของ แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 
112 คน และบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 64 คน  

มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งสมรรถนะด้าน
วิชาการ ด้านวิชาชีพของบุคลากร อาทิ 

โครงการอบรมการเขียนบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะห์ค่างาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการเขียนบรรยายลักษณะ
งานและการวิเคราะห์ค่างาน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งของบุคลากร
สายสนับสนุน โดยมีคุณเสถียร คมมีศักด์ิ เป็นวิทยากรบรรยาย  
ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 
กุมภาพันธ์ 2559 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจาํป ี2559  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการจัดทํา
ผลงาน ฝึกปฏิบัติเขียนผลงาน เพ่ือขอรับการประเมินใน
การกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น และเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งการ  คื อ  ข้ า ร าชการพล เ รื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน จํานวน 54 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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อบรมด้านการส่ือสาร 
กองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร จัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กร ซึ่ง
ได้รับเกียรติจากวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
เป็นผู้บรรยาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

 
 

โครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในราชการ 
จัดโครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในราชการ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม

ทราบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
อุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืนๆ โดยมี นางวันดี 
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้ อํานวยการกองคลัง  
มทร.พระนคร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม
เฟืองทอง ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2559 

 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น  โ ด ย ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก  
ผศ .ดร .รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล และอาจารย์ประภาส วรรณยศ  
เป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ 
วันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2559 

 

บริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธ์ิทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร” ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปฏิภาณ แซ่หลิ่ม และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับ 

มีการฝึกปฏิบัติการเขียนความเสี่ยงของ
หน่วยงาน โดยมีท่านวิทยากรคอยให้
คําแนะนําอย่างใกล้ชิด ณ ช้ัน 6 อาคาร
วิศวกรรมอุตสาหการ  เมื่ อ วันที่  30 
พฤษภาคม 2559  
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ด้านจริยธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ด้านจริยธรรม ให้แก่คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับ
เกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ จริยธรรมนํา
คุณภาพชีวิต “อตัมมยตา” และพระ
ครูสังฆกิจพิมล (สุรศักด์ิ สุรญาโณ) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิ เป็นพระวิทยากรบรรยายหัวข้อ 
“ ธ ร ร ม ะ กั บ 
การทํางาน” ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 

และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน ด้านจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของคณะ 
โดยได้รับเกียรติจาก พระสมุห์อาทิตย์ อธิปัญโญ พระอาจารย์จาก
วัดชลประทานรังสฤษด์ิ เป็นพระวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ธรรมะ
กับการทํางาน” และ ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนทัศน์
ในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ช้ัน 3 อาคาร
อเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
 

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้าน 
การ จัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์” ให้แ ก่ เจ้ าหน้าที ่
สายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะและ
ประสิทธิภาพในการจัดการระบบงาน
ในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก  
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฟือง
ทอง ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2559 และได้จัดสัมมนานอกสถานที่ โดยการไปดูงานจังหวัด
ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย” นําทีมโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธ์ิทอง 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัราชภัฎอุดรธานี และด่านควบคุมโรคชายแดน จ.หนองคาย 
เมื่อวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2559 
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ราชมงคลพระนคร สัมมนา TOR เขม้เน้นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนาแนวทางการกํ าหนดTOR และประ เมินค่ า
ประสิทธิภาพต่อราคาให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือให้
ได้ผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพ  

 

ราชมงคลพระนคร พัฒนาผู้บริหาร  
ดําเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจําปี 
2559 เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล  
ริเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายหัวข้อที่ น่าสนใจ
มากมาย อาทิ หัวข้อ“ข้อบกพร่องกรณีทุจริตทางงานคลัง แนวทาง
เฝ้าระวังและป้องกัน” หัวข้อ“ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ปัญหาและแนวทางการดําเนินการ” โดยนายกริช บัวทอง 
ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง สํานัก
ความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารข้ามสายงาน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันระหว่างสายสนับสนุนและสายวิชาการ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพ่ือการเป็นผู้นําด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
และเพ่ือเพ่ิมทัศนคติที่ดีในการทํางานร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยมีรองคณบดีทุกคณะ ประธานหลักสูตร /
หัวหน้าหลักสูตร  หัวหน้าหน่วยงานสายสนับสนุน จํานวน 175 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังน้ี 

 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  19 – 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 



- 70 - 
 
โครงการ “การอบรมการเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการ” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การอบรมการเขียนตํารา/
หนังสือทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร 
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 
 

 

อบรมหลักสูตร Microsoft office Word & Excels (ขั้นสูง) 
“โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  หลักสูตรอบรม  Microsoft office Word & Excels  
(ขั้นสูง)” โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ 
การอบรมโครงการน้ี  

 
 

 

อบรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน  
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนําเสนอแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการทบทวน
แผนกลยุทธ์การพัฒนา สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2561-2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2559 จัดโดยสํานักงานอธิการบดี เพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรและแนวทางในการดําเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ   

 

 

 
  

 

 
 
 



- 71 - 
 

       3.6   สร้างขวัญกําลังใจและหลกัประกันความม่ันคงในการทํางานให้กับบุคลากร 

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเพิ่มประสทิธิภาพผู้ปฏบิัติงานและดูแลเวบ็ไซต ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิท ธิภาพและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ ไ ด้รับความรู้  ความเข้ า ใจในการดูแลเ ว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 2 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 

 

 

 

 

 
กองศิลปวัฒนธรรม นําบุคลากรสร้างผู้นําด้านคุณธรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําโดย 
ผศ .ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้า
ร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือสร้าง
ผู้นําทางคุณธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
อย่าง ย่ัง ยืน  ซึ่ งผู้ เข้ าร่ วมจะสร้างความตระหนัก 
ด้านคุณธรรม วัฒนธรรม และถ่ายทอดความรู้ต่อไป  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 

 

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการสร้างขวัญกําลังใจและหลักประกันความมั่นคงในการทํางานให้บุคลากรมีความสุขกาย 
ความสบายใจ ซึ่งขวัญกําลังใจที่ดีจะเป็นตัวกําหนด และเป็นพลังผลักดันให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานดังน้ี 

จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคง
หลังเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันสมาชิกกองทุนฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 376 คน ซึ่งมีข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เก่ียวข้องกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่  

  1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557  
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  2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 

  3)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

 

พัฒนาระบบประเมินคุณภาพบุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม  
โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี 

  1) นําแบบประเมินที่คณะทํางานปรับปรุงแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการทําประชาพิจารณ์จากทุกหน่วยงาน เข้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 59 และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 
4 เม.ย. 59 ซึ่งได้รับการเสนอแนะให้ปรับแก้แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ตําแหน่งวิชาการ 

  2) นําแบบประเมินที่ ก.บ.ม. และ ก.บ.พ. ที่ได้รับการเสนอแนะให้ปรับแก้แบบข้อตกลงการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้แบบ
ข้อตกลงฯ (องค์ประกอบที่ 2) ตําแหน่งวิชาการ 

  3) นําแบบประเมินที่คณะทํางานฯ ปรับแก้แบบข้อตกลงฯ (องค์ประกอบที่ 1) ตําแหน่งวิชาการ/
สนับสนุน และ (องค์ประกอบที่ 2) ตําแหน่งวิชาการ นําเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 23 ธันวาคม 59 ต่อไป 

 

พัฒนาระบบสวัสดิการ 
เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน โดยใช้นโยบายเปิดประตูสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
(Open Door Policy) อาทิ จัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้กับบุคลากรที่ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดย 
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศเก่ียวกับการจัดสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น จํานวน 6 ฉบับ ดังน้ี 

  1) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง สวัสดิการเงินกู้
ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 

  2) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง  
การเบิกจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559    

  3) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2559 เรื่อง การจ่ายเงิน
โบนัส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 



- 73 - 
 

  4) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง การจ่ายเงิน
รางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

  5) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2559 เรื่อง การจ่ายเงิน
อุดหนุนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 

  6)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

 

เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีให้กับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่
เข้มแข็ง มีสุขภาพดี พร้อมที่
จะช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ใน
โอกาสต่อๆ ไป โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ  จํานวน  64 คน  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ได้อันดับที่ 26 จากทั้งหมด 64 มหาวิทยาลัย และได้เหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ  
จาก 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ 

  1) เหรียญทอง จาก กีฬาว่ายนํ้า ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 60 ปี – ชาย และประเภทกรรเชียง 
50 เมตร อายุ 60 ปี - ชาย โดย นายวิรัช รักษาสกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

  2) เหรียญเงิน จาก กีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากฮอส บุคคล (ชาย )  โดย นายอรุณ  
ศรีครอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน 

  3) เหรียญทองแดง จาก กีฬาว่ายนํ้า ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี - หญิง และ
ประเภทกรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี - หญิง โดยนางสาวลักษณาพร เจริญแพ่ง นักวิชาการศึกษา 
พนักงานราชการ กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการออกกําลังกายสร้างสุข (กิจกรรมโยคะ) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและลดความตึงเครียดที่ เกิดจากการทํางาน โดยการออกกําลังกายแบบโยคะเป็น 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย เพ่ือทําให้กล้ามเน้ือมีความยืดหยุ่นมากขึ้น กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเข้าสู่
อวัยวะต่างๆ ได้ดี และลดความตึงเครียดของอารมณ์ที่ เกิดจาการทํางานที่เคร่งเครียด โดยบุคลากร 
ทุกหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 42 คน  ซึ่งได้จัดโครงการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
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       3.7   ประกันคุณภาพการศึกษา

ระยะที่ 1 (กิจกรรมโยคะ) ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 
2 5 5 8  –  1 2  เ ม ษ า ย น  2 5 5 9  ทุ ก วั น อั งคา รและ 
วันพฤหัสบดี ต้ังเวลา 17.00 – 18.00 น. สถานที่ ณ หอประชุม 
D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ระยะที่ 2 (กิจกรรมโยคะ) ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 
2 5 5 9  –  2 9  กั น ย า ย น  2 5 5 9  ทุ ก วั น อั งคารและ 
วันพฤหัสบดี ต้ังเวลา 17.00 – 18.00 น. สถานที่ ณ ห้อง 
A609 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ เป็นเวลา 1 ช่ังโมง ให้กับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ ดี  
ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ 

 

 
 

 

 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย แนวทาง และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ให้ความสําคัญ
กับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา มีการนําข้อมูลผลการประเมินมาวิเคราะห์
จุดเด่นจุดด้อย หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
และได้มาตรฐานสากล 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ที่กําหนด ทั้งน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีการจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน และดําเนินการการประเมินผล ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน จุดประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับน้ัน เพ่ือการควบคุมคุณภาพ 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวมของ
สถาบันอันนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

-  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558 มีจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด 53 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน โดยมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 52 หลักสูตร และ
หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 1 หลักสูตร ทั้งน้ีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยผลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบันสามารถสะท้อนคุณภาพ
ของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งหมด 9 คณะ  
โดยค่าเฉล่ียทุกคณะ เท่ากับ 3.99 คะแนน อยู่ในระดับดี มีรายละเอียดดังน้ี 

คณะ คะแนนประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) ระดับคณุภาพ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.15 ดี 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.24 ดี 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.52 ดี 
4. คณะบริหารธุรกิจ 3.79 ดี 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.10 ดี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.39 ดี 
7. คณะศิลปศาสตร์  3.92 ดี 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 3.57 ดี 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4.20 ดี 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 3.99 ดี 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4.08 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี มีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการ 
ดําเนนิงาน คะแนน บรรลุ

เป้าหมาย
ค่าคะแนนเฉล่ียรวมองค์ประกอบที่ 1-5  4.08 4.08 ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต     
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.10 คะแนน 2.92 คะแนน 2.92  
1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 ร้อยละ 17.81 2.23  
1.3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 ร้อยละ 27.88 2.32  

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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(4 คะแนน) 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   3.49  

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการ 
ดําเนนิงาน คะแนน บรรลุ

เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 คะแนน 4.42 คะแนน 4.42  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 2.75 คะแนน 3.15 คะแนน 3.15  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2   4.19  
องค์ประกอบที่ 3 : การบรกิารวิชาการ     

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3   5.00  
องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม     

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4   5.00  
องค์ประกอบที่ 5 : การทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม     

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ 5.00  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.51 คะแนน 3.99 คะแนน 3.99  
5.3 ระบบการกํากับการประกันคณุภาพหลักสตูรและ
คณะ 

4 ข้อ 
(3 คะแนน) 

5 ข้อ 4.00  

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5   4.33  
หมายเหตุ   ผลคะแนนเป็นผลคะแนนของกรรมการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 



- 77 - 
 
ทั้งน้ี ได้มีการจัดอันดับผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ทั้ง 9 แห่ง ดังน้ี 

อันดับ ชื่อมหาวิทยาลัย คะแนน 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 4.47 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4.08 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3.94 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 3.93 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3.93 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  3.74 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  3.68 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  3.57 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3.14 

หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 3  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (พ.ศ.2554 – 2558)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคะแนนระดับดี ด้วยคะแนน 4.34 มีผลคะแนนในแต่ละ
มาตรฐานดังน้ี 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 4.15 ดี 
1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.35 ดี 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.99 พอใช ้
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.85 ดี 
6. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.49 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ 4.74 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 5.00 ดีมาก 

รวม 4.34 ดี 
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       3.8   บริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

 

การบริหารจัดการงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 
ภาพรวมงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (หลังปรับโอนแล้ว) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งสิ้น 1,428,101,990 บาท เพ่ือใช้ในการดําเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณประจําปี พ.ศ.2559 และเช่ือมโยง
ไปยังเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจํานวน 
1,221,514.963.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.53 ของงบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอนแล้ว ดังต่อไปน้ี 

แหล่งเงนิ ได้รับ (ปรับโอนแล้ว) 
เบิกจ่ายจรงิ 

จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณรายจ่าย 1,093,636,300.00 992,027,417.35 90.71 
งบประมาณเงินรายได้ 334,465,690.00 229,487,546.31 68.61 

รวม 1,428,101,990.00 1,221,514,963.66 85.53 
ท่ีมา : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จากงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร  
 

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2559 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่  30  กันยายน  2559 
   (หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์  

 สินทรัพย์หมุนเวียน  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         776,774,246.44  
  ลูกหน้ีระยะสั้น                81,000.00  
  รายได้ค้างรับ           34,203,915.76  
  เงินลงทุนระยะสั้น         745,534,866.18  
  วัสดุคงคลัง            6,726,780.91  
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน           42,000,066.00  
   รวมสินทรพัย์หมุนเวียน      1,605,320,875.29  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่  30  กันยายน  2559 

    (หน่วย : บาท) 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

  ลูกหน้ีระยะยาว               140,227.70  
  เงินลงทุนระยะยาว         100,000,000.00  
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์       1,611,089,848.32  
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน           13,693,655.57  
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      1,724,923,731.59  

รวมสินทรัพย์      3,330,244,606.88  

หนี้สนิและสนิทรัพย์สุทธ ิ  

หนี้สนิ  

 หนี้สนิหมุนเวียน       
  เจ้าหน้ีระยะสั้น           95,719,851.78  
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย            2,811,592.66  
  เงินรับฝากระยะสั้น           29,130,891.12  
  รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า                96,750.00  
  รวมหนี้สนิหมุนเวียน        127,759,085.56  

หนี้สนิไม่หมุนเวียน  

เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว            4,249,819.14  
เงินรับฝากระยะยาว         298,683,907.82  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน               140,227.70  

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน        303,073,954.66  

รวมหนี้สนิ     430,833,040.22  

สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุน         701,313,920.30  
รายได้สูง/ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม       2,017,406,461.81  
รายได้สูง/ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายระหว่างปี         181,331,599.93  

รวมสินทรัพย์สุทธ ิ   2,900,051,982.04  
รวมหนี้สนิและสินทรัพย์สุทธ ิ   3,330,885,022.26  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 -  30  กันยายน  2559 
  

     (หน่วย : บาท)  
รายได้   

  รายได้จากงบประมาณ         1,245,385,833.84  
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ            327,372,386.00  
  รายได้อ่ืน              58,251,381.37  

รวมรายได ้          1,631,009,601.21  

ค่าใช้จ่าย   

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร             513,377,939.64  
  ค่าบําเหน็จบํานาญ             219,500,778.80  
  ค่าตอบแทน              95,280,182.62  
  ค่าใช้สอย             272,118,842.32  
  ค่าวัสดุ              46,347,682.23  
  ค่าสาธารณูปโภค              42,215,366.47  
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย            181,598,230.54  
  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค             79,060,440.48  
  ค่าใช้จ่ายอ่ืน                 (494,560.50) 
รวมค่าใช้จ่าย          1,449,004,902.60  
รายได้สูง/(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทนุทางการเงิน           182,004,698.61  

   ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจ่าย)                            -    

รายได้สูง/(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ           182,004,698.61  
 
 
 
 
 
 
 



- 81 - 
 
       3.9   กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ 
 

พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีและกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้  
ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็น
ประธาน  สําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร และร้านสหกรณ์วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร จํากัด 

รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ สูก่ารจัดการความรู้ในศตวรรษท่ี 21” 
เงินสด 2,000 บาท  ได้แก่ 

โครงการ : รูปแบบการพัฒนาน้ําข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการ
การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนของนักวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี 

ผู้นําเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ จากคณะศิลปศาสตร์ 

 
โครงการ : พลังขับเคลื่อน MCT สู่องค์กรแห่งการ เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

ผู้นําเสนอ : อ.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ และอ.กุลธิดา สายพรหม  
  จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

โครงการ : ภูมิปัญญาอาหารไทยพ้ืนบ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้นําเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ   
    จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

โครงการ : ภูมปัิญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

ผู้นําเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ   
 จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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โครงการ : การเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้นาํเสนอ : ดร.ชัชวาล ศรีภักดี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และอาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคารสถานที่ 

ผู้นาํเสนอ : ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว และ 
นายสมโภช กุลธารารมณ์ จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
รางวัลพิเศษ “กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ดีเด่น” 

เงินสด 1,000 บาท ได้แก่ 

1.คณะบริหารธุรกิจ  2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

 

 

 

รางวัลคุณอํานวยดีเด่น 
เงินสด 2,000 บาท ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง 
 

 

 

รางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย  
เงินสด 3,000 บาท ได้แก่  

นางสาวทวีทรัพย์ ป้ันอินทร์  นายคมชาญ โชติวรอนันต์
และนายกวินท ์อิสระวาณิชย์ 
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4. ด้านการบริการวชิาการ 

   4.1  พัฒนางานบริการวิชาการท่ีสร้างมูลค่าเพิม่และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 

 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพ่ิมพูนความรู้ กระจายโอกาส และ
ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท เพ่ือน้อมนํา แนวคิด
และพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและถ่ายทอดองค์ความรู้  ซึ่งเป็นการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
 
โครงการผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Stat up) ปี 2559  
มทร.พระนคร ลงนามสัญญาร่วมดําเนินการกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เพ่ือดําเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานโครงการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการดําเนินงาน งวดที่ 1 จํานวน
เงิน 1,408,000 บาท ผลการดําเนินงานประกอบด้วย 

-  กิจกรรมระยะท่ี 1 เปิดบ้าน SMEs โดยความร่วมมือ ของสํานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลท้ัง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งสถาบันวิจัยและ พัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า
ของผู้ประกอบการ และชุมชนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ และ
คัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพเข้ารับการอบรมระยะที่ 2 
ระดับแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคล
อาภา ช้ัน 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร 
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม โครงการเป็นจํานวนมาก  

-    กิจกรรมการอบรมและปาฐกถาพิ เศษในโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 ระดับเบื้องต้น สําหรับผู้มี
ความรู้ทางธุรกิจเพียงพอ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็น
ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม
อาภากรเกียรติวงศ์ ช้ัน 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 236 คน  

-   กิจกรรมระดับแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 หลักสูตร
การเขียนแผนธุรกิจ เป็นการอบรมทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ จากผู้เช่ียวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจและ
วิเคราะห์ธุรกิจ ร่วมกับคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มี 3 รุ่น คือ 
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รุ่นที่ 1 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ รายเฉพาะสาขาธุรกิจ อบรมทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ 

การเขียนแผนรายเฉพาะสาขา จัดขึ้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการจํานวน 82 คน  

รุ่นที่ 2 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ อบรมภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเขียน
แผนธุรกิจ จัดขึ้นวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 69 คน 

รุ่นที่ 3 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ อบรมภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเขียน
แผนธุรกิจ จัดขึ้นวันที่ 4  กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ช้ัน 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 84 คน  

 

โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมดํา 
จังหวัดกาญจนบุรี  
เพ่ือให้คําปรึกษา เสนอแนะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปขั้นต้นที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และเพ่ือนําองค์ความรู้จากงานวิจัยของบุคลากรของมทร. พระนคร เผยแพร่สู่ชุมชน โดยมีการบรรยาย
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกกลีบกระเทียม ให้ความรู้เรื่องการออกแบบเคร่ืองอบกระเทียม และฝึกอบรม
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทําบัญชีต้นทุน การทํานํ้ายาล้างจานเอนกประสงค์จากวัตถุดิบธรรมชาติ 
เ มื่ อ วั น ที่  16 -  19 
มีนาคม 2559 ณ กลุ่ม
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
สมุนไพรกระเทียมดํา 
ต .ทุ่งทอง อ .ท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี โดย
มีผู้ เข้ าร่วมโครงการ 
จํานวน 40 คน โดยมี
การสํารวจความต้องการ
ในการขอรับบริการ 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ก่อน และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์  
โดยรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมควบคู่กับการสอบถามทางโทรศัพท์สอบถาม
ความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า มีผู้สําเร็จการฝึกอบรม จํานวน 38 คน จาก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00  
นําความรู้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ โดยนําความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 
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โครงการ การผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน  

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน และสามารถนําไปใช้งานได้จริง เมื่อวัน
จันทร์ที่ 20  มิถุนายน 2559  ณ  ชุมชนบ้าน ถ้ําเสือ จังหวัดเพชรบุรี   

 

 

 

 

 

 
 
โครงการหน่วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ
การดําเนินการโครงการ Talent Mobility  

จัดขึ้นเพ่ือดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการดําเนิน
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรม
ภายในโครงการประกอบไปด้วยการบรรยาย 
ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมเข้าอุตสาหกรรม 
การเตรียมความพร้อมสายสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
และการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 

4 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
จํานวน 16 หลักสูตร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน  
45 คน และในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2559 นําผู้เข้าร่วม
โครงการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไอดอล ซิสเทิม จํากัด 
จังหวัดปทุมธานี และบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จํากัด 
จังหวัดสมุทรสาคร 
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โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดและบัญชีครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฐานทรัพย์ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
จัดขึ้นเพ่ือให้คําปรึกษา เสนอแนะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปเห็ดและการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเน้นการนําองค์ความรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครเผยแพร่สู่ ชุมชน ลักษณะการอบรมเน้นการฝึกอบรมเร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด  
ผงชูรสเห็ด เมื่ อ วันที่  29 – 31 กรกฎาคม  2559  
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจํานวน 40 คน โดย
มีการสํารวจความต้องการในการขอรับบริการวิชาการ  
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ก่อน และเมื่อวันที่  
16 สิงหาคม 2559 ได้ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ 
โดยรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่าน
การฝึกอบรมควบคู่กับการสอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า มีผู้สําเร็จ
การฝึกอบรม จํานวน 38 คน จาก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 นําความรู้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ โดย
นําความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 
 
โครงการบรกิารวิชาการสัญจรสู่ชุมชน  
เพ่ือสํารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล และคําปรึกษาของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และ
ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ชุมชนและสังคมได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 บ้านปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ตําบล
จอมปลวก อําเภอบางคนที โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  
ศูนย์มหาวิชาลัยภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มผู้ผลิตโอทอป  
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 73 คน การติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า ผู้สําเร็จการฝึกอบรม จํานวน 73 คน หรือ ร้อยละ 100  
นําความรู้ไปใช้ในชุมชน องค์กร คิดเป็นร้อยละ 60.27 รองลงมา
คือ นําความรู้ไปสอน/บอกความรู้แก่คนอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 28.77 
และนําความรู้ไปใช้ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.96 
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   4.2  การให้คําปรึกษาและบริการขอ้มูลเทคโนโลย ี

การดําเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 ร้อยละ 94.60 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ

ประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 82 ร้อยละ 92.80 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 15 ร้อยละ 100 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สังคม 1 โครงการ 1 โครงการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87 ร้อยละ 92.80 
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 

 

 
มหาวิทยาลัยดําเนินการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการจํานวน 175 คน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 13 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95 โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

การดําเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 ร้อยละ 96.40 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ

ประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.40 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 15 ร้อยละ 100 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สังคม 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 89 ร้อยละ 95 
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 

การลงพื้นท่ีให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  
แก่กลุ่มชุมชนจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และให้คําปรึกษา 
และสาธิตเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ณ พ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัด
อ่างทอง เมื่อวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2559 
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การให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ  
“การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถ่ินอาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium 
on Local Wisdom and Improving Quality of Life)  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558  

 

 

 

 

 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรม
โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรกระเทียมดํา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2559  
 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Stat up) 

-  งาน STARTUP THAILAND 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559  
-  กิจกรรมระยะที่ 1 

เปิดบ้าน SMEs เมื่อวันที่ 25 – 27 
มี นาคม 2559 ณ ห้ องประชุม 
มงคลอาภา ช้ัน 3 คณะบริหารธุรกิจ  
มทร.พระนคร  

-    โครงการพัฒนา
ผู้ ประกอบการใหม่  (Start up)  
ปี2559 ระดับเบ้ืองต้น สําหรับผู้มี
ความรู้ทางธุรกิจเพียงพอ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ช้ัน 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร  

-   กิจกรรมระดับแผนธุรกิจ หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  
(Start up) ปี 2559 

รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 82 คน  

รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องปร้ินซ์บอลรูม 3 ช้ัน 11 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ 
กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 69 คน 

รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ช้ัน 7 อาคาร เอนกประสงค์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 84 คน  
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 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
โครงการหน่วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดําเนินการโครงการ Talent 
Mobility มทร .พระนคร  เมื่ อ วั นที่  4 - 8 กรกฎาคม 2559  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  

 

 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดและบัญชีครัวเรือน เมื่อวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ฐานทรัพย์ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน  
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 บ้านปรก อําเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม ศึกษาดูงานศูนย์
ก า ร เ รี ย น รู้ เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง  
บ้านสารภี ตําบลจอมปลวก อําเภอ
บางคนที โครงการอัมพวาชัยพัฒนา
นุรักษ์ ศูนย์มหาวิชาลัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น  และกลุ่ มผู้ ผลิต โอทอป 
จังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่ อ วันที่   
2 - 4 สิงหาคม 2559 
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   4.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวชิาการ 

   4.3  พัฒนาระบบบรหิารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทํา "ระบบบริหารงานบริการวิชาการ " 
(Academic Services Management System) เพ่ือเป็นการจัดเก็บข้อมูลโครงการ และให้บริการสารสนเทศ 
ต่อคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยตัวระบบจะมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 

  

 
มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัย 
และก่อเกิดความร่วมมือในการทําวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม  
และสถานประกอบการ จํานวน 15 แห่ง ดังน้ี 

 - สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน - สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 
 - อุทยานอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 - กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ   - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 - จังหวัดสระบุรี - โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 
 - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย 
 - ชุมชนนาก่วมใต้ อําเมือง จังหวัดลําปาง - ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธ์ุข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร  

 นอกจากน้ีมีการสร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน โดยมีจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จํานวน 23 หมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ 

 - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี  
 - วิสาหกิจชุมชนบางตาโฉง จังหวัดสิงห์บุรี   
 - ชุมชนในเครือข่ายเทศบาลตําบลเจดีย์ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - ชุมชนในเครือข่ายเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   
 - กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 - ชุมชนชาวไท-ยวน อําเภอ.สาไห้ จ ังหวัดสระบุรี  
 - ชุมชนวัดพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 - ชุมชนนาก่วมใต้ อําเมือง จังหวัดลําปาง 
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา บ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม 
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมดํา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธ์ุข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร  
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5.   ด้านการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

 5.1   อนุรักษ์สืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย และรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

 

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักในความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มาโดยตลอดด้วยเช่ือมั่นว่า วัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของชาติต่อไป โดยจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเร่งปลูกฝังจิตสํานึกให้นักศึกษา
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็น
เอกลักษณ์และมรดกที่ล้ําค่าของชาติให้คงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้บูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ และงานวิจัย เป็นการอนุรักษ์ ประยุกต์ และถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปีน้ีมหาวิทยาลัย 
มีการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

ราชมงคลพระนครสาธิตงานวัฒนธรรมไทย 
อธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
นําผลงานจัดแสดงและสาธิตงานฝีมือไทย อาทิ การทําเคร่ืองหอมบุหงา 
นํ้าอบนํ้าปรุง บายศรี และขนมไทยมงคล เพ่ือต้อนรับนาย เอ็ม ฮามิด  
อันสารี (H.E. Mr. M Hamid Ansari) รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
อินเดีย ทั้งน้ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับใน
ฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ทําเนียบรัฐบาล 
 

 
ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ําใจ แต่งไทยนุ่งซ่ิน 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานจัดงาน  
ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ช่ืนฉ่ําใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัว
ผู้ใหญ่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย หวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และสืบสาน
ประเพณีไทยอันดีงาม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

  มทร.พระนคร ร่วมจัดแสดงวัฒนธรรมไทย 



- 93 - 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงงาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2559 ( WSBI General Assembly Meeting 2016) 
โดยสาธิตการร้อยมาลัย สานปลาตะเพียน ขนมไทยชุดทอง 
ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมู และเครื่องด่ืมสมุนไพร 
ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ 

 

ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
นายกสภามหาวิทยาลัย และ อธิการบดี นําคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ร่วมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับนานาชาติ ในงาน 8th Annual Asian American & 
Pacific Islander Heritage Month Festival ณ วัดวชิรธรรมปทีป เซ็นเตอร์รีช ลองไอซ์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 – 20 พฤษภาคม 2559  

 
 
 
 
 
 
  

 

ราชมงคลพระนคร อวดฝีมือครัวโลก  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นํางาน
หัตถกรรมไทยและอาหารไทย จัดแสดงต้อนรับทูตานุทูตกว่า
100 ประเทศ ให้ได้ชมและชิม ในงาน Thai  Night ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์
วัฒนธรรม ประเทศฮังการี 
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ราชมงคลพระนคร ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากนายมนัสวี ศรีโสดาพล 
เอกอัครราชทูต ร่วมจัดแสดงงานหัตถกรรมไทย อาหารและขนมไทย อาทิ มาลัยข้าวตอก สานปลาตะเพียน 
ขนมครก ส้มตํา ลูกชุบ และขนมเบ้ือง ในงาน งาน Thai Festival 2016 เพ่ือประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ว ณ Krakow Old Town City Center ประเทศโปแลนด์  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 

 
  

 

 

 

 
ราชมงคลพระนคร โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร นําอาจารย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ จัดแสดงงานฝีมือไทย อาทิ การร้อยมาลัย  
การแกะสลักผักผลไม้ และขนมไทย ต้อนรับนางอองซาน ซู จี  
ที่ปรึกษาแห่งรั ฐสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ซึ่ งมาเยือน 
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
ณ ทําเนียบรัฐบาล  

 
 

คหกรรมโชว์ฝีมือ ต้อนรับนายกสปป.ลาว 
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

นักศึกษา แสดงหัตถกรรมด้าน นําอาจารย์ ราชมงคลพระนคร
เพ่ือต้อนรับ สาธิตการทําทองหยอด ฯลฯการแกะสลักผลไม้ 

นายทองลุน สีสุลิน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ณ ตึกสันติไมตรี59 25 กรกฎาคม6 เมื่อวันที่  ประชาชนลาว  
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ราชมงคลพระนคร ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival  
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําทีม
ผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมงาน 
พิธีเปิดพร้อมนําผลงานด้านหัตถกรรม อาทิ การแกะสลักผัก
ผลไม้ งานมาลัยจากผ้า งานใบตองจากผ้า เครื่องแขวนลูกปัด งาน
ประดิษฐ์จากผ้าพ้ืนเมือง ขนมครก ในงานเทศกาลไทย Thai 
Festival ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติ 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ นครแวนคูเวอร์ 

 

12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธ์ุอินทนิลเพื่อแผ่นดิน 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) และสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ร่วมกันปลูกกล้าพันธ์ุอินทนิล และเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นอินทนิล  
ราชมงคลพระนคร ภายใต้กิจกรรม “12 ปี RMUTP 120 กล้า
พันธ์ุอินทนิลเพ่ือแผ่นดิน” เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษา
เ ห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ พัน ธุกรรมพืชและ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเพ่ือเปิดกิจกรรม 
12 ปี RMUTP คิด(ส์)
ดี ทําดี เพ่ือพ่อ ณ โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลมิ
พระเกียรติ 60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดลพบุรี เมื่อ 15 ธันวาคม 2559 
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       5.2   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ  

 
โครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมศึกษาดูงานวิถี เศรษฐกิจ
พอเ พี ยงภ า คกล า ง  จั ด ขึ้ น เ พ่ื อ
นักศึกษาได้ศึกษาประวัติศาสตร์   
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ
ศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
ตัวอย่างที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และแหล่งเรียนรู้วิถชีีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาต้นจั่น อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 รอบ 2 กิจกรรมค่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ อาทิ นิเวศวิทยา
ของแหล่งนํ้า ความหลากหลายของพืชพรรณ ในพ้ืนที่เขาเขียว-

เขาชมพู่ แมลงและ
สัต ว์ขาปล้อง  สัต ว์
สะเทินนํ้าสะเทินบก 
ความหลากหลายของ
ปักษาพรรณ  และ
ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและการพัฒนาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2559 พ้ืนที่ 

อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี    รอบที่ 3 กิจกรรมบํารุงรักษาต้นไม้ เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลง 905 จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 – 28 
สิงหาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสนองพระราชดําริ
ในพ้ืนที่น้ีมาต้ังแต่ พ.ศ.2548 วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรและ

นักศึกษาจาก 9 คณะ 
เกิดความเข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา รู้ค่าการใช้
ประโยชน์ของพันธุกรรม
พืชอย่างย่ังยืนสืบไป 
และส่งเสริมการผลิตทางด้านเกษตรกรรม การสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกคณะอีกด้วย 
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    5.3   ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา   
 

พิธีบําเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี  
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี 5 เมษายน 2559 พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 
โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีและฝ่ายกิจการนักศึกษานําสโมสร
นักศึกษา ดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและอํานวยความสะดวกในงานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ วัดเทวราช
กุญชรวรวิหาร  ในการน้ี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์และประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 

 

 

 

 

 

 
พิธีทําบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
ทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เ น่ืองในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลย 
ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณ
พระบรมมหาราชวัง และพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ในพระบรมหาราชวัง ทั้งน้ี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นําคณะผู้บริหาร 
และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี โดยอธิการบดีและคณะ
ผู้บริหารร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ในโครงการ
บรรพชาอุปสมบท จํานวน 770 รูป ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง 
ด้านถนนสนามไชย 

 



- 98 - 
 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา กับสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช พร้อมผู้บริหารและ
บุคลากร เข้าร่วมพิธีมหามงคลถวายเทียนพรรษา จัดโดย สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เน่ืองในเทศกาล 
วันเข้าพรรษา ประจําปี 2559 วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2559 ณ วัดเบญจมบพิตร-ดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2559  
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานใน
พิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี พุทธศักราช 2559 โดยมี ผศ .ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม  
จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร 

 

เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี เฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก ซึ่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
พร้อมใจกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ประจําปี 2559 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  
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     5.4   กิจกรรมอ่ืนๆ  

 
ครบรอบวิทยาเขตเทเวศร์ 
ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. 
พระนคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเน่ืองในวันสถาปนาวิทยาเขต
เทเวศร์ ครบรอบปี 68 ปี เพ่ือเป็นการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของกรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธ์ิ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  

 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัย
มงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559  
โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวาง
พานพุ่ม (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เพ่ือถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ 

 
ศิษย์ราชมงคลพระนคร น้อมเคารพบูชาครู  
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิด
กิจกรรมการไหว้ครูประจําปี 2559 เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ช้ัน 3  
คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร โดยมีนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ นักศึกษาชาวจีน ชาวภูฏาน เนเธอร์แลนด์ 
และชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งน้ีด้วย  
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สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2559 
ภายใต้ช่ืองาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 

 
 

 

 

 

 

บวงสรวงองค์รพี  
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ารพีพัฒนศักด์ิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เน่ืองในวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และเพ่ือรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

 
 

 

 

 
 

ราชมงคลพระนคร เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ราชมงคลพระนครจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จเต่ีย “พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ” พร้อมเปิดให้ชม “เรือนหมอพร” เรือนไทยโบราณซึ่งได้รับคัดเลือกให้ได้รับ
พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
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น้อมถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร นําคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา วางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 เน่ืองในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต 23 ตุลาคม ของทุกปี 
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1. หลักสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน

  ข้อมูลสถิต ิ 
 
 

  
 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน 17 หลักสูตร 60 
สาขาวิชา จําแนกเป็นระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ปริญญาตรี 10 หลักสูตร 47 
สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา และ 
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา  

 

 

ป.ตร,ี 10ป.โท, 4

ป.เอก, 1

ป.บณัฑติ, 1
ปวช., 1

หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2559

ปวช., 5 
สาขา

ป.ตร,ี 47 
สาขา

ป.บณัฑติ, 1 
สาขา

ป.โท, 6 สาขา

ป.เอก, 1 
สาขา

จาํนวนสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2559
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2. ผลการรบันักศึกษา และข้อมูลนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  

 
  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยต้ังเป้าหมายการรับนักศึกษาไว้ทั้งสิ้น 4,295 คน มีผู้สนใจสมัครเรียน 
จํานวน 11,886 คน  มหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จํานวน 4,533 คน คิดเป็นร้อยละ 38.14 ของ
จํานวนผู้สมัคร โดยรับนักศึกษาได้สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ จํานวน 238 คน (105.54%) และรับนักศึกษา 
ได้ตํ่ากว่าจํานวนนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2558 จํานวน 210 คน (4.86%) 
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2.1 แผนการรับนักศึกษาใหม่ 

  

 

 

 

  

 

2.2 จํานวนนักศึกษาท่ีมาสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 จํานวนนักศึกษาท่ีรับไว้ 
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ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

2.4 ประเภทการรับเข้านักศึกษา 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาใหม่คงอยู่ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 ทั้งสิ้น 4,454 คน  
โดยจําแนกเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีจํานวน 241 คน (ร้อยละ 5.41) ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 3,942 คน (ร้อยละ 88.50) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 179 คน (4.02%) ระดับปริญญา
โท จํานวน 77คน (1.73%) และระดับปริญญาเอก จํานวน 15 คน (0.34%) 
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3. จํานวนนกัศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2559  

 
  ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท้ังหมด ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 จํานวน 13,760 คน  
โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 12,516 คน (90.96%)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 376 คน 
(2.73%) ระดับปริญญาโท จํานวน 444 คน (3.23%)  และระดับปริญญาเอก จํานวน 29 คน (0.21%) 
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4. ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558  

  
มหาวิทยาลัยมีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น จํานวน 3,074 คน โดยจําแนกเป็น 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 2,832 คน (92.13%) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 162 คน (5.27%) และระดับ
ปริญญาโท จํานวน 80 คน (2.60%) 
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5. บุคลากร  
 

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 จํานวน  1,250 คน 
จําแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 549 คน (43.92%) และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 701 คน 
(56.08%)  

 

 5.1  จําแนกตามประเภทบุคลากร   
5.1.1 บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 549 คน จําแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จํานวน 336 คน (61.20%) พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 200 คน (36.43%) ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 8 คน 
(1.46%) และพนักงานราชการ จํานวน 5 คน (0.91%) 

5.1.2   บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 701 คน จําแนกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 276 คน 
(39.37%) ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 256 คน (36.52%) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 83 คน 
(11.84%) ลูกจ้างประจํา จํานวน 56 คน (7.99%) และพนักงานราชการ จํานวน 30 คน (4.28%) 
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5.2 จําแนกตามระดับการศึกษา  
เป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 514 คน (41.12%) ปริญญาโท จํานวน 513 คน (41.04%) ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี จํานวน 122 คน (9.76%) และปริญญาเอก จํานวน 101 คน (8.08%)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 549 คน จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน 147 คน (26.78%) รองศาสตราจารย์ จํานวน 7 คน (1.28%) และตําแหน่งอาจารย์ 
จํานวน 395 คน  (71.95%) 
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6. งบประมาณ  
 

6.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ประจํ า ปี งบประมาณ  2559  รวม เ ป็ น เ งิ น 
1,428,101,990 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณ 
รายจ่าย จํานวนเงิน 1,093,636,300 บาท และ
งบประมาณเงินรายได้ จํานวนเงิน 334,465,690 บาท 
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ก้าวสู่การเปน็ Digital University

  แผนดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร ระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574  

 
 
 

  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสิ่งประดิษฐ์ (Invention) เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ด้วยการพัฒนาพ้ืนฐานองค์ความรู้ของคนไทย ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายด้าน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ตรงตามแผนงานและก้าวหน้า โครงการหลักสําคัญโครงการหน่ึงที่จัดต้ังเมื่อปีการศึกษา 2559 และมีการดําเนิน
โครงการในปีการศึกษา 2560 คือ โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ร่วมกับบริษัทเอกชนในเครือ Google ได้นําเทคโนโลยีของ Google เข้ามาใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการเรียนการสอนพร้อมทั้งการบริหารงานในสถานศึกษา โดยให้ความสําคัญในการพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น  
   เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก รวมถึงเป็น
การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  
  เพ่ือสามารถพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รองรับทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นฐานการพัฒนา  
  ให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงบริหาร
จัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือเช่ือมโยงสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 

 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 
จัดทําขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในอันที่จะจัดทําแผนระยะยาวเพ่ือ 
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้นํากรอบแนวคิดจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ข้อมูลแนวโน้มการพัฒนาสังคมโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีอนาคต และการบริหารทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของประเทศไทย ประเทศอาเซียน ตลอดจนข้อมูล 
การมองอนาคตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2574 ในบริบทมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมาเป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนฯ  
 แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) น้ี จะนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ 
(Action Plan) ในการบริหารหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ในเชิงรุกให้บังเกิดผลเกิดเป็นรูปธรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และก่อเกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองภายใต้สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งหวังให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน   
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  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี 
(พ.ศ. 2559-2574) มีขั้นตอนต่างๆ ที่สําคัญ สรุปได้ดังภาพต่อไปน้ี 

 



http://www.rmutp.ac.th

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

โทรศัพท� : 02-665-3777, 02-665-3888 

อีเมล : info@rmutp.ac.th
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