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สารนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
จนได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมีความมุ่งมั่น
ในการจัดการศึกษาและด าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกด้าน 

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

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

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

รายงานประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้าน 
การเรียนการสอนที่มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาผ่านการปฏิบัติงาน หรือระบบสหกิจศึกษา
เพ่ิมขึ้น ท าให้บัณฑิตได้เรียนรู้ คิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือท าได้อย่างมืออาชีพ ด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
ได้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ และมีผลงานสร  ้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ  มีการบริการวิชาการให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการด าเนินงาน 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึก และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครให้มีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ตลอดจนสาธารณชนที่สามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้
ประโยชน์ได ้

ผลงานความส าเร็จที่เกิดขึ้นในปีนี้ของมหาวิทยาลัย มาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกส่วนงาน 
ทั้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 
ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทุกแห่ง ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

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

1. การจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรี ยนการสอน จ านวน 24 

หลักสูตร 67 สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ปริญญาตรี 16 
หลักสูตร 54 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร 6 
สาขาวิชา และ ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา  

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 13,842 คน นักศึกษาใหม่ จ านวน 4,522 คน และผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 3,223 คน (ข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560) 

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

ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส ารวจและพัฒนาระบบติดตามการมีงานท าของบัณฑิต ฯลฯ 
1.4 พัฒนา/สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาต่างๆ 

2. การวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 จากงบประมาณรายจ่าย

และงบประมาณเงินรายได้ เป็นแหล่งทุนภายในทั้งสิ้น 52,767,900 บาท และแหล่งทุนต่างๆ จากภายนอก 
จ านวนทั้งสิ้น 10,771,000 บาท (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 1 มิถุนายน 2560) ซึ่งได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

2.1 จัดตั้งกองทุนเพ่ือการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย  
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

2.2 พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย 
2.3 เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์/สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย  โดยการจัดท า

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

2.4 สร้างแรงจูงในแก่นักวิจัย โดยให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
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2.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัย และ
ความร่วมมือในการท าวิจัยและพัฒนา ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และสถาน
ประกอบการ 

3. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการและเชิงรุก โดยมีการประชาสัมพันธ์จุดแข็ง จัดระบบ

การติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรให้เป็นระเบียบแบบแผน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สร้างพ้ืนที่น่าอยู่ 
และอ านวยความสะดวกให้นักศึกษา และยังส่งเสริมจุดเด่นด้านกายภาพ อีกด้วย  

ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 
3.1 พัฒนาบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี, ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล, เป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโลกธุรกิจในรูปแบบ S-Curve,  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการที่รองรับ IPv6, 
ทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน, ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร, สร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร, พัฒนา
ระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบเว็บไซต์ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก อย่างต่อเนื่อง 

3.2 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้รับงบจัดสรร (ปรับโอน
เปลี่ยนแปลง) รวมทั้งสิ้น 1,292,926,650.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1,151,571,159.56 บาท (ร้อยละ 
89.06) จ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวน 951,808,700.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 
894,576,582.13 บาท (ร้อยละ 93.99) และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 341,117,950 บาท ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ จ านวน 256,994,577.43 บาท (ร้อยละ 75.34) 

3.3  เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  พิจารณาสัดส่วนเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยต่องบประมาณที่ได้รับจากรรัฐบาล 

3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ิมความรู้ทักษะเทคโนโลยี 
แก่บุคลากรในการน าไปประยุกต์ใช้งาน และมีการสร้างขวัญก าลังใจและหลักประกันความมั่นคงในการท างาน
ให้กับบุคลกร 

3.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยผล
คะแนนผ่านการพิจารณาจากกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ าแนกตามระดับคณะ อยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน 
4.10 และระดับสถาบัน อยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน 4.16   

4. การบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งยกระดับ เพ่ิมพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือน้อมน า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ  
มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมและชนบท  
ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มีจ านวน 43 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 21,453,198.36 บาท นอกจากนี้ยังให้ค าปรึกษา
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ถ่ายทอดองค์ความรู้(ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จ านวน 25 ครั้ง 
มีผู้รับบริการจ านวน 265 คน ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97.80   

5. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

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

6. ข้อมูลสถติิ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร 

และด้านงบประมาณที่ได้รับ จากรายงานสถิติการศึกษา มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

6.1  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 24 หลักสูตร 67 สาขาวิชา 
ปริญญาตรี 16  หลักสูตร 54  สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   2  หลักสูตร   5  สาขาวิชา 
ปริญญาโท   4  หลักสูตร   6  สาขาวิชา 
ปริญญาเอก   1  หลักสูตร 1  สาขาวิชา 

 6.2  นักศึกษา  

(1) จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 13,824 คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   574   คน   4.15% 
ปริญญาตรี 12,547  คน 90.76% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     321  คน   2.32% 
ปริญญาโท     354  คน   2.56% 
ปริญญาเอก      28   คน   0.20% 

(2) จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 4,522  คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   224   คน   4.96% 
ปริญญาตรี  4,081   คน 90.25% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     147  คน   3.25% 
ปริญญาโท       70  คน   1.55% 
ปริญญาเอก        -   คน   0.00% 

(3) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 3,223 คน   
ปริญญาตรี   2,906 คน 90.16% 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต     196 คน   6.08% 
ปริญญาโท     121 คน   3.75% 
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6.3 บุคลากร   

(1) บุคลากรทั้งหมด จ านวน 1,214 คน 

จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
ข้าราชการสายวิชาการ 306 คน 25.21% 
ข้าราชการสายสนับสนุน  72  คน   5.98% 
พนักงานมหาวิทยาลัย 501 คน  41.27% 
พนักงานราชการ  27 คน   2.22% 
ลูกจ้างประจ า  54 คน   4.45% 
ลูกจ้างชั่วคราว 254 คน  20.92% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 109 คน   8.98% 
ปริญญาตรี 492 คน 40.53% 
ปริญญาโท 507 คน 41.76% 
ปริญญาเอก 106 คน   8.73% 

(2) บุคลากรสายสอน  จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 520 คน  
(ไม่นับรวมครูจ้างสอน) 

อาจารย์ 374 คน 71.92% 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 139 คน 26.73% 
รองศาสตราจารย์    7 คน   1.35% 

6.4 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,302,926,650  บาท 

งบประมาณรายจ่าย 961,808,700   บาท 73.82% 
งบประมาณเงินรายได้ 341,117,950   บาท 26.18% 

 

7. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2561 
  ในปลายปี พ.ศ.2560 ได้มีการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2574) ขึ้น และได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัย แล้วนั้น (ได้รับการ
ยอมรับจากประชาคมในช่วงระหว่าง ร้อยละ 86.29 - 97.36) โดยมหาวิทยาลัยฯ จะน าแผนดังกล่าวมาปรับใช้
ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อัตลักษณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม รัฐบาล และเป็นมาตรฐานสากล โดยจะน าแผนฯ 15 ปี มาเป็นมาตรฐานในการก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตัวชี้วัด(KPI) ต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตรงตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ในปีนั้นๆ มากที่สุด 

 
 
 



สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560 

 

1. 

 

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. 

 

 

ดร.ชวลิต  นิ่มละออ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. 

 

นายจ ารัส  ปิติกุลสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. 

 

นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. 

 

ดร.ชวลิต  นิ่มละออ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4. 

 

นายชุมพล  เที่ยงธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. 

 

ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. 

 

นายนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. 

 

นางสาวพวงเพชร  สารคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. 

 

นายมนูญ  สรรค์คุณากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. 

 

นายวิชา  จุ้ยชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. 

 

ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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11.  

 

รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

12. 

 

นางศรีวิชชา  รักจ ารูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

13. 

 

ศ.สุดาศิริ  วศวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

14. 

 

ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

1. 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

2. 

 

 

ผศ.อ านาจ  เอ่ียมส าอางค์ 

 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

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

1. 

 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิษย์เก่า 

2. 

 

ผศ.เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. 

 

 

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 

4. 

 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วชัระ  โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     

5.  

 

ผศ.ดร.วิโรจน ์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. 

 

นายมนตรี  รัตนวิจิตร 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

 

1. 

 

นายตฤณ  ดิษฐล าภู 

อาจารย์ประจ า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

2. 

 

ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ 
อาจารย์ประจ า 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร 

3. 

 

อาจารย์ประกอบ  ชาติภุกต์ 

 

ผู้อ านวยการสถาบันและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

4. 

 

อาจารย์ ปยิะธิดา  สีหะวัฒนนกุล 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. 

 

ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ์ 
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

6. 

 

 

 

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 

อาจารย์ประจ า 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
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ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

1. 

 

ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. 

 

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. 

 

น.ส. พรทิพย์  ไตรพิทยากุล ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    

   



- 7 - 
 

 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ | กองนโยบายและแผน 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ด ารงต าแหน่ง 31 พ.ค. 2559 – 1 ส.ค. 2560) 
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ข้อมูลทั่วไปของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2560 

วิสัยทัศน์ 

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

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า  : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายสาขาวิชาชีพที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ  : มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ 
และมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีความเป็นผู้น าและมีจริยธรรม มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล 

พันธกิจ  
  1) จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล    
 2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ    
  3) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
ปรัชญา  

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

ปณิธาน 
   มุ่งม่ัน เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
      พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 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.) 

ค่านิยม  

คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 
(Think Creatively Do Professionally) 
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อัตลักษณ ์  

บัณฑิตนักปฏิบัติ  :   Hands – on 

ใฝ่รู้    : Keenness 

สู้งาน   : Determination 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  : Technological Expertise 

มีคุณธรรม  : Integrity   

  ค าอธิบายอัตลักษณ์ 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง
อย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานมีความ
รับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 บัณฑิตที่ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ   
 บัณฑิตที่สู้งาน  หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรค 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
 บัณฑิตที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
 บัณฑิตที่มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

เอกลักษณ ์  

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ (University for Diverse Careers) 

 ค านิยามศัพท์  
 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ  หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพอย่างรอบด้าน ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันในการประกอบอาชีพได้ 

ประวัติความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
เกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
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วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมกันเป็น  
“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  

 ปี 2443   ปี 2476    ปี 2481   ปี 2491  ปี 2501   ปี 2518     ปี 2531     ปี 2548   ปี 2560 

 

 

 

วิทยาเขต     วิทยาเขต                 วิทยาเขต       วิทยาเขต          วิทยาเขต           วิทยาลัยเทคโนโลยี     สถาบันเทคโนโลยี            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
 พณิชยการพระนคร   ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ      โชติเวช         เทเวศร ์        พระนครเหนือ          และอาชีวศึกษา         ราชมงคล                   ราชมงคลพระนคร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีจ านวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทุกภาค
ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ดินรวม 52 
ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ประกอบด้วย 4 ศูนย ์ดังนี้ 

  ศูนย์เทเวศร์  มีที่ดิน  9 ไร่  68 ตารางวา 

  ที่ตั้ง เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
  ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส านักงานอธิการบดี 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  ศูนย์โชติเวช  มีที่ดิน  3 ไร่   3 งาน 94 ตารางวา 

  ที่ตั้ง เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

  ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

  ศูนย์พณิชยการพระนคร มีที่ดิน 19 ไร่  1 งาน 77 ตารางวา 

  ที่ตั้ง เลขที่ 88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300  
  ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ 
  ที่ตั้ง เลขที่ 517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 
  ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   

  ศูนย์พระนครเหนือ มีที่ดิน 20 ไร่ 99 ตารางวา   

  ที่ตั้ง เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 
  ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตราประจ ามหาวิทยาลัย 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

   

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย     สีประจ ามหาวิทยาลัย 

ตราสินค้า “ดอกบัว” 

- แนวความคิดมาจากดอกบัว| 
- ห้ากลีบแทนจ านวนวิทยาเขตเดิม 
- สีม่วงเป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยฯ 

 

  
  ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย    ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

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

ตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 
กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น
เบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้ดอกบัว
เป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และ
เครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 บนตรา
รูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ 
หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมท าเป็นกรอบโค้ง
รองรับมีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  
คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจ า
ยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า“มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” 
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โครงสร้างส่วนแบ่งราชการ 
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยฯ   

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 – 
2564) และแผนแม่บทอ่ืนๆ โดยค านึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้น าหลักการและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559มาประกอบการพิจารณาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจุดเน้นของนโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ต่อไป        
  สาระส าคัญของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย  
8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
4) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
9) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ I กองนโยบายและแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน                                  
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ที ่1.1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการและความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรยีนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มี
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน / สากล  

2. พัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกบัสมาคมวิชาชีพ/ สถานประกอบการ 

4. จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษาท่ีเสรมิสร้างอัตลกัษณ์    
มทร.พระนคร 

5. สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑติให้มีความชัดเจน และวัดสัมฤทธิผลได้  
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์ที่ 1.1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ    
เป้าประสงค์ที่ 1.2  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 

2. การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคม
อาเซียนและการเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในระดับนานาชาต ิ

2. เตรียมความพร้อมเพื่อการจดัอันดบัสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาท่ี
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

1. พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของผู้เรียน 

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัฯ 

3. พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium  Students) 

4. พัฒนาระบบการติดตามผลการท างานของบัณฑิต 

5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหวา่งมหาวิทยาลัยฯ และศิษย์เก่า 
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งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ I กองนโยบายและแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่ม 
                               ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์  2.1  จ านวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 

4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค ์ 1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยที่มศีกัยภาพเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก 

2. พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม 

3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 

5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพและ 
มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

2. พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วชิาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

4. น าการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครือ่งมือในการพัฒนาบุคลากร 

5. พัฒนารูปแบบการท างานท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรที่ด ี

6. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการท างาน 

7. พัฒนาระบบสวสัดิการ และสรา้งความสุขในการท างาน 

6. การเตรยีมความพร้อมในการเปน็
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

1. พัฒนารปูแบบการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

2. สร้างความพร้อมของบุคลากร 

3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

4. เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ 

5. เพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพึ่งพาตนเอง 
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งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ I กองนโยบายและแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
                               สู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที่  3.1  มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่  3.2  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 

7. การบริหารจัดการสู่องค์กรคณุภาพ
และมีธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนครเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับชื่อเสียงของ มทร.พระนคร 

3. สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพยส์ินทางกายภาพและทรัพยส์ิน 
ทางปัญญา 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจ
ทุกด้านของ มทร.พระนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม 

6. สร้างความเป็นสากลทางด้านกายภาพที่มีความเหมาะสม 
ทางด้านภาพลักษณ์และ ความงาม 

7. ประกันคณุภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินพ้ืนฐาน ของ สกอ. 
สมศ และ กพร. 

8. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ให้เกดิความคุ้มคา่ และมปีระสิทธิภาพ 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  4  การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ  

เป้าประสงค์ที่  4.1  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธ์ที่  มาตรการ 

8. การบริการวิชาการทีม่ีศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สร้างมลูค่าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

2. สร้างชุมชน/หมูบ่้านต้นแบบมทร.พระนคร 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบบรูณาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
อย่างม่ันคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที่  5.1  สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา 
                       ท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

กลยุทธที่ มาตรการ 

9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภูมิปญัญาไทย และภมูิ
ปัญญาของโลก 

1. อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศลิปวฒันธรรมไทย 

2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

3. พัฒนาระบบบริหารงานศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560  
  
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน จ านวน 24 หลักสูตร 
67 สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ปริญญาตรี 16 หลักสูตร 54 
สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา และ 
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์      คณะบริหาร 
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (อส.)    ประเภทพาณิชยกรรม (บช.) 
ระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.)      
 วิศวกรรมอุตสาหการ (อส.บ.) 
 วิศวกรรมไฟฟ้า (อส.บ. , ค.อ.บ.)   
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (คศ.บ.)     
 อาหารและโภชนาการ (คศ.บ.) 
 อุตสาหกรรมบริการอาหาร (คศ.บ.)    
 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)  
 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น (ทล.บ.) 
 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) (คศ.บ.) 
 อาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) (ใหม่ 2560) (คศ.บ.) 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ทล.บ.)  
 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ทล.บ.) 
 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ทล.บ.) 
 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปรับปรุง 2560) (ทล.บ.) 
คณะบริหารธุรกิจ 
 การเงิน (บธ.บ.) (ปรับปรุง 2560)   การจัดการ (บธ.บ.) (ปรับปรุง 2560) 
 การตลาด  (บธ.บ.) (ปรับปรุง 2560)   ภาษาอังกฤษธุรกิจ (บธ.บ.)  
 ระบบสารสนเทศ (บธ.บ.)    ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 
 การบัญชี  (บช.บ.)     คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเดิม) (บธ.บ.) 
 ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ ปรับปรุง 2556)   
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่) (วท.บ.)   
 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 
 วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (วท.บ.)   
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)(เดิม) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) (ปรับปรุง 2560)  
 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) (ปรับปรุง2560) 
 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)  
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.) (ปรับปรุง 2560) 
 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ.)  
 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (วศ.บ.) (ใหม่ 2560) 
 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)  
 เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ (อส.บ.) 
 เทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (อส.บ.)  
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (วศ.บ.)  
 วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (วศ.บ.) (ใหม่ 2560) 
 เทคโนโลยีวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน(ต่อเนื่อง) (อส.บ.) 
 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (วศ.บ.) (ปรับปรุง 2560) 
 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (วศ.บ.) (ปรับปรุง 2560) 
 คณะศิลปศาสตร์ 
  การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)     
 การโรงแรม (ศศ.บ.) 
  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (ศศ.บ.)   
 ภาษาไทยประยุกต์ (ศศ.บ.) 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 เทคโนโลยีเสื้อผ้า  (ทล.บ.) (ปรับปรุง 2560)   
 เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (ทล.บ.) 
 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ทล.บ.)    
 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ทล.บ.) 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ทล.บ.) (ปรับปรุง 2560) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ทล.บ.)    
 สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 
  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทล.บ.)  
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ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
 วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 
ระดับปริญญาโท 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 คหกรรมศาสตร์ (คศ.ม.) (ปรับปรุง 2560) 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 การสื่อสารการตลาด (ศศ.ม.) 
คณะบริหารธุรกิจ 
 บริหารธุรกิจ (บธ.ม.)         นักศึกษาปีที่ 1 ยังไม่ระบุกลุ่มวิชาและแขนงวิชา 
 - กลุ่มวิชาการบัญชี  - กลุ่มวิชาการตลาด 
 - กลุ่มวิชาการจัดการ  - แขนงวิชาการเงิน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.)   
 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 
 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน (วศ.ม.) 
ระดับปริญญาเอก 
 คณะบริหารธุรกิจ ไม่ระบุสาขา (บธ.ด.) 
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ความภูมิใจของ มทร.พระนคร  

ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง “Thailand Junior Chef Championship” 
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 

นางสาวปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง อันดับ 3 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ รุ่น Junior ในงาน “Thailand Junior Chef Championship” เมื่อ 18 ธันวาคม 
2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดโดยบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย  

      

แข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง ปีที่ 19 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในชื่อทีม “ครูช่างเทเวศร์” ได้ล าดับที่ 8  

ในทั้งหมด 28 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19 โดยมีค่าสถิติ 570.973 กิโลเมตร/ลิตร โดย
การจัดการแข่งขั้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ และ นักเรียน นักศึกษา ได้ปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์ 
คิดค้น แสดงออกทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ และยังเป็นการหาประสบการณ์ จากนอกห้องเรียน และการ
ท างานเป็นทีม ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22-
25 พฤศจิกายน 2559  
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รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 6 Academic Fairs 
and Architectural Skills Competition  
  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมคว้ารางวัลใน งานสัปดาห์วิชาการครั้ งที่  6 กิจกรรมการแข่งทักษะ 
ทางสถาปัตยกรรม (6 Acdaemic Fairs And Architectural Skills Competition) โดยมีอ.นพดล คล้ายวิเศษ 
เป็นผู้ควบคุมระว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย โดยมีตัวแทนจาก 11 
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมในการ
แข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม โดย  
  นางสาวพิมภรณ์ จ าปาแดง 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
  นางสาววรรณธิยา วงษา 
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

 
รองชนะเลิศอันดับสอง  RMUT Music Award 2017 "UTK Games คร้ังที่ 33 " 
  “วงอินทนิล” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวด RMUT Music Award 2017  
เพลงพระราชนิพนธ์ ณ เวทีประกวดในงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ สมาชิกในทีม ประกอบด้วย 

1.นายชีวิน โกมารทัต   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

2.นายพงษสกรณ์ เกิดศรีพันธ์  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

3.นายพงศนาถ บุญแสนแก้ว  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

4.นายธัญนัฐ ธรรมศรี   สาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์ 
5.นายอดิศร บรบุตร   สาขาวิชกาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์ 
6.นางสาวหฤทัย ศรีสิงห์   สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
7.นายสันติภาพ ฤทธิ์เรือง  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโปสเตอร์บทความงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 9 
นางสาวภาวินี  อินทรสาร และนายชลิตพล  พลาวัสนันทน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการผลิต

เครื่องมือและแม่พิมพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโปสเตอร์บทความงานสหกิจศึกษา ในการ
แข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่  9  ระหว่างวันที่  29 – 31 มีนาคม 2560 โดยจัดขึ้นที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ ผลงานสถาปัตยกรรม “บ้าน”สถาปนิก 60 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดง 
ผลงานสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิก 60 ภายใต้หัวข้อ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN Reconsidering Dwelling 
ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 เพ่ือเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 ในการนี้มหาวิทยาลัยร่วมส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในลานพ้ืนที่กิจกรรม
ผลงานนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ปีนี้มีสถาบันการศึกษา 35 สถาบันร่วมส่ง 
ผลงาน ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด 3 รางวัล โดยผลงานจากทีมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลที่ 1 จากการแสดง
ผลงานในครั้งนี้ด้วย 
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นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้าสุดยอดแชมป์แกงไทย  
 นายกฤศรัณย์  สีสัน นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 รับถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร 
-กิติยาภา พร้อมโล่เกียรติยศจากส านักนายกรัฐมนตรี และเงิน
รางวัล 1 ล้านบาทจากการประกวดการแข่งขัน CP สุดยอดแชมป์
แกงไทย ประเภทแกงฉู่ฉี่ปลาทับทิม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 โดยนักศึกษาส่งภาพถ่ายและต ารับฉู่ฉี่
เพ่ือคัดเลือก 100 คน จากนั้นผ่านการคัดเลือกในรอบท้าชิม  
20 คน และรอบท้าปรุง 3 คน จนคว้ารางวัลชนะเลิศในรอบ
ตัดสิน   

 
การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Uber CAMPUS 2017  
  นายปวีร์ ธรภาพพิศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร หนึ่งในทีมผู้ชนะเลิศอันดับ 1 Team 
Eighty Thousand และได้รับทุนการศึกษามูลค่า 80,000 
บาท ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจโครงการ Uber 
CAMPUS 2017 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทเข้าร่วมแข่งขันการวางแผนธุรกิจและการ 
ลงมือท าจริง โดยใช้ทักษะทั้งด้านธุรกิจ การตลาดและ
เทคโนโลยีมาขยายฐานผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ร่วมขับ
ให้กับ Uber และ UberEATS  เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 
2560 
 

สุดยอดเชฟไทย THAIFEX Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 
  นายอริส พยายาม นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญ
เงิน ในรายการขนมหวานไทยแบบดั้งเดิม 6 แบบ ได้แก่ขนมชั้น ฝอยทอง ทับทิมกรอบ บัวลอย ข้าวเหนียว 
หน้ากระฉีก และบุหลันดั้นเมฆ และรับเหรียญทองแดง ในรายการ Modern Presentation Thai Cuisine Junior 
Chef  ในงาน THAIFEX Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ เมื่อ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  
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และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  รับรางวัลดังนี้   
 • เหรียญทอง Fruits and Vegetable Live Challenge Competition  โดย น.ส.ปัทมปาณี สีสุราช  
  • เหรียญเงิน รายการ Fruits and Vegetable LiveChallenge Competition (individual) โดย นางสาว  
จิดาภา ภามาลา พร้อมรางวัลพิเศษไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น ในวันที่ 24-29 มิถุนายน 2560  
  • เหรียญเงิน ประเภททีม 3 คน  รายการ Fruits and vegetable Live Challenge Competition (Team of 3) 
โดยนางสาว ปัทมปาณี สีสุราช นางสาวจิดาภา สุภามาลา และ นางสาวณัฐริกา เจริญนันต์   
 
 
คว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “โครงการ SCG Packaging ×  
Wallpaper* The Challenge 2017” 

นางสาวณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับ 
รางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ SCG Packaging × Wallpaper* The Challenge 
2017” แนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจริง” ภายใต้โจทย์การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งผลิตภัณฑ์
ซอสพริกศรีราชา ตราศรีราชาพานิช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
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รางวัลชนะเลิศ รอบการคัดเลือก แข่งขันอาหารจานเดียว“TIPAROS Challenge 2017” 
นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร์ เข้าแข่งขันการท าอาหารจานเดียวแบบไทยตามรอยพระราชด าริ ในโครงการ“TIPAROS 
Challenge 2017” หัวข้อ“ตามรอยอาหารของพ่อ…เมนูโปรดเพ่ือความพอเพียง” จัดโดยน้ าปลาแท้ตราทิพรส 
บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จ ากัด โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 4 ทีม 
ได้แก่ ทีมลูกชาวนา ทีมตัวจี๊ด ทีมรัญจวน ทีมกินตามพ่อ…สู่พอเพียง เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560  

ทั้งนี้ ทีม“ลูกชาวนา” โดย นายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ นายโชติพัฒน์ โรจนะเสน และ นายพชร พนาสนธิ์ 
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับรางวัลชนะเลิศ รอบการคัดเลือก ประเภททีม น าเสนอ
ในเมนูข้าวผัดน้ าพริกใบกาบหมาก รับโอกาสในการแข่งขันรอบที่ 2 ต่อไป 

  

รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
   นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันประดิษฐ์
ผลงานศิลปะงานใบตองส่งดข้าประกวด รับรางวัลชนะเลิศ 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่  9 จากการประกวดวิจิตรตระการ ดอกไม้งาน
อุปสมบท น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยรางวัลชมเชย+ 
และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อวิจิตรตระการ“งาน
บายศรีใหญ่”โครงการ ครบเครื่อง เรื่องการเรือน เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพับผ้าเช็ดปากเร็ว และรางวัลชมเชย 
นางสาวณัฐติยา โพธิ์ทอง และนางสาวจุไรรัตน์ อรรคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 

คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน "การพับผ้าเช็ดปากเร็ว (Speed Napkin Folding)" ในโครงการศิลปะ
การโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยการแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย วันที่ 8 สิงหาคม 2560 

 

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ปี 60 รับถ้วยรางวัลระดับดีมาก 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สร้าง“ระบบตรวจสอบและดูแล 

ความปลอดภัยส าหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ผ่านโทรศัพท์มือถือ” (อาคารสีเขียว 4.0) ซึ่งผลงานชิ้นนี้
ได้รับถ้วยรางวัลระดับดีมาก จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2560 
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะระบบเครื่องกลที่ใช้ อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี  
สมองกลฝังตัว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ถือเป็นการการันตีผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

ว่าที่ร.ต.อภินันท์ สุทธิสม  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหนึ่งในทีม กล่าวว่า ได้จ าลองตึกขึ้นมา
เหมือนจริง  โดยออกแบบลักษณะของอาคารให้เป็นอาคารสีเขียว ค านึ งถึงระบบแสงสว่างและการระบาย
อากาศภายในอาคารให้เหมาะสมกับการใช้สอยในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมให้ความส าคัญของการประหยัดและการ
จัดการด้านพลังงานของอาคารแบบยั่งยืน ภายในอาคารใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบหลักทั้ง 4 อย่าง คือ ระบบ
แสงสว่าง เฉพาะจุด ระบบระบายอากาศ ระบบพลังงานไฟฟ้า โดยน าแหล่งพลังงานจากระบบโซล่าร์เซลล์
พร้อมระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบที่สามารถรองรับระบบ off-grid, on-grid และ Hybrid  
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ซึ่งสามารถจัดการพลังงานภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดปริมาณความต้องการไฟฟ้าจาก
ระบบไฟฟ้าหลักได้อีกทางหนึ่ง สุดท้ายคือระบบการ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งค านึงถึงความปลอดภัยของการใช้
งานภายในอาคาร มีการวิเคราะห์ระบบการแจ้งเตือนเหตุ
เพลิงไหม้ด้วยสัญญาณเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือและ 
แนวการออกแบบเส้นทางการอพยพการหนีไฟอีกด้วย 
เชื่อว่าอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ชิ้นนี้จะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานจริง และเป็นหนึ่งในแนวทางที่น าไปสู่
การอนุรักษ์พลังงานโลกทางอ้อม ควบคู่กับการค านึงถึง
ความปลอดภัยภายในอาคารทุกรูปแบบ  

รางวัลการแข่งขันท าอาหารและแกะสลัก งาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลจากการแข่งขันท าอาหารและการแกะสลักผัก

ผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25 : The 25th International Exhibition of Food & 
Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services ( นิ ท ร รศกา ร
การค้าระหว่างประเทศชั้นน าส าหรับธุรกิจอาหารและโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาค FHT) ณ ศูนย์
นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6-9 กันยายน 2560 
รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย 
• การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ได้รับ 4 รางวัล ได้แก ่

นางสาวปัทมปาณี สีสุราช ได้รับรางวัลหรียญทองประเภทเดี่ยวและเหรียญทองประเภททีม 
นางสาวจิดาภา สุภามาลา ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยวและเหรียญทองประเภททีม 

• การแข่งขันท าอาหาร โดยนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ แข่งขันในรายการ The International Judges 
Panel of Thailand’s International Culinary Cup 2017 ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team 
of 3 อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุม ได้รับ 8 รางวัล ได้แก ่
รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze)  
ทีม  นางสาวสุทธิรัก แซ่ลิ่ม  นายอริส พยายาม  

นายสัณหวัช ชูแก้ว  ในเมนู SAM PAEN DIN, PLETNG MACHA and SIAM BURI 
ทีม นายเอกราช รมยะยศวัฒน์  นายปุณณพฤกษ์ อินเอี่ยม  

นายธนโชติ ขุนทอง  ในเมนู แซบสยาม ซูวีศรีสยาม สยามเมืองยิ้ม 
รางวัลเหรียญเงิน (Diploma) 
ทีม นางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์  นายอภิสิทธิ์ เดชวรรณ  

นางสาวนวรัตน์ วงษ์สุรกูล  ในเมนูวิหกในรงรัง มรกตสยาม ธรณีวิถีไทย 
• การแข่งขันประเภทเดี่ยว 
รางวัลเหรียญเงิน (Diploma ) ประเภท Duck Main Course by BR Group : Individua  

นายอริส พยายาม   เมนูเป็ด 2 อย่าง & 2 ซอสมันม่วงบดและผักโชเต 
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รางวัลเหรียญเงิน (Diploma) ประเภท Nagasakl Wagyu Main Course by NipponhamGroup  
 นายสัณหวัช ชูแก้ว  เมนูเนื้อวากิวเมนูสเต็ก เนื้ออบสมุนไพร 
รางวัลเหรียญเงิน (Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น  

นางสาว สิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์   เมนูมัสมั่นปูจ๋า 
นายธนโชติ ขุนทอง    เมนูสยามเมืองยิ้ม  

รางวัลเหรียญเงิน (Silver) Classic Thai Cuisine junior ได้แก่  
น.ส.ขนิษฐา ทองทรัพย์ใหญ่ 

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่  
  นางสาวหนึ่งฤทัย รักอยู่  นางสาวจิตรประภา ศรีศรันยพงศ์   

นายยศนนท์ นิยม 
รางวัลทองแดง (Bronze) 2 รางวัล Word Street Food : Individual ได้แก่  

นางสาวอารีญา พุ่มศรี  นายจิรายุ ซิ้มเจริญ  
รางวัลเหรียญเงิน(Diploma) Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ 

ทีม นายดนุสรณ์ โอนหอม, นายคุณานนต์ ช ากุล และ นายธนพงษ์ ปัตถานัง 
ทีม นายทศพล ศิริกิติกุล, นายกิตติวัฒน์ สร้อยมาลี และนางสาวเทพรัตน์ ขันตี 
ทีม นายกานต์ เสริฐวาสนา, นางสาวศศิมล กล่อมพันธ์ และนายฐิติพันธ์ บุญมา 
ทีม นายโชติพัฒน์ โรจนะเสน, นายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ และนางสาวอรัญญา ค าภา 

รางวัลเหรียญเงิน( Diploma) Burger Innovation : Individual ได้แก่ นายสิชล สนธิสุวรรณ 
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น้ าหวาน Miss Deaf Word 2017 รับโล่ยกย่องผูพ้ิการ  
นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ Miss Deaf Word 2017 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ  

พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษา จากพลต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสและความเท่าเทียม 
ในสังคม โดยมีผู้บริหารของคณะเข้าร่วม วันที่ 11 กันยายน 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue challenge) งาน “Digital Thailand Big Bang 2017” 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน
หุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue challenge) ในงาน Digital 
Thailand Big Bang 2017 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 
1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี  ซึ่ งจัดโดย ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560   

 
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ “ด้านวัฒนธรรม กีฬาและนนัทนาการ” 

นายธนาทิป ค าหลาย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ
บ ารุงรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ “ด้านวัฒนธรรม กีฬาและนนัทนาการ” 
จากรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในวันราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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โครงการ/ผลงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านการจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ทางวิชาชีพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  
มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาความเข้มแข็ง  
ในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1.1  พัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน จ านวน 24 หลักสูตร 
67 สาขาวิชา โดยได้มีการเพ่ิมและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรจ านวนหลายหลักสูตรในแต่ละคณะให้เป็นปัจจุบัน  
และตอบโจทย์การน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต  
“นักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย จึงส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการจริงผ่านทางโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น   

คณะบริหารธุรกิจ เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ 
  ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดี  
ฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อ.นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิต 
นักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ (Work- Integrated Learning (WiL) Curriculum) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แขนงวิชาบัญชีการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจาก 
กลุ่มบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มบริษัทกว่า 15 แห่ง  
 การเปิดหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการเรียนนอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ครบทั้งด้านทฤษฎี และ  
การปฏิบัติงาน สามารถตอบโจทย์การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง   
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โครงการ “ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาระบบสารสนเทศ” 
 โครงการ“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาระบบสารสนเทศ” 

โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในรายวิชาสัมมนาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้ประสิทธิภาพและเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2  

 

 
คณะคหกรรมฯ ร่วมมือกับฝ่ายครัวการบินไทย สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
เตรียมเปิดหลักสูตรการผลิตอาหารเพ่ือธุรกิจสายการบิน 

 ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี พร้อมด้วย ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ หัวหน้าโครงการการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 และคณาจารย์ ประชุม
ร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารระบบทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพ่ือธุรกิจสายการบินกับ
สถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบิน ประกอบด้วย รศ.ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร คุณสุพจน์ เพราะทอง ผู้จัดการแผนกบริการภัตตาคารฝ่ายจัดเลี้ยงและคุณณัฏฐาพร เขียวค าจีน 
Supervisor เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพร่วมกันระหว่าง 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับกับสถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ ตอบสนองนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นสร้างผลิต
บัณฑิตพร้อมเข้ าสู่ ภาคอุตสาหกรรม 
การบริการอาหาร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2560 ณ ฝ่ายครัวการบินไทยสุวรรรภูมิ 
บริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน)  
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โครงการการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให้แก่นักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.พูนศรี วรรณการ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, นาย ศุภชัย หลักค า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ,  
ผศ.จักรพันธ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, นายสุทธิพงษ์ จ ารูญรัตน์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, ร.ต.ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์, นายธนะกิจ วัฒกีก าธร อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม , นายชลากร อุดมรักษาสกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ และ ดร.ทัตพล กุลวงศ์ อาจารย์ประจ าวิชาวิศวกรรม  
การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่ งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม  
ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 เมษายน 2560   

 
 
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ  

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบ
องค์ความรู้แบบบูรณาการ “ด้านแม่พิมพ์พลาสติก และ แม่พิมพ์โลหะ” โดย คุณไพศาล กสิกรรม สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย, คุณภานุรุจ มงคลบวรกิจ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และ คุณพรสวรรค์ ยินดีพิมล  
Thai summit PKK Group เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ สาขา
วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จ าลอง พระนครทราเวล  
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จ าลองพระนครทราเวล เส้นทาง

กรุงเทพ-ระยอง ระหว่างวันที่  2 -4 กันยายน 2560 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่  4  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการด าเนิ นงาน 
น าเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท างานจริง   

 

 
ราชมงคลพระนคร เปิดโลกนิทรรศการท่องเที่ยว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว 
Discovery Thailand โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระโพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสัมมนาเพ่ือการท่องเที่ยว 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการจัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ และบูรณาการความรู้จากทฤษฎี  
โดยภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ จัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
ซุ้มนิทรรศการเชิญชวนท่องเที่ยวไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ราชมงคลพระนคร  
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พัฒนาและสนับสนุนการศกึษา 

 นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ถ่ายทอดผลงานคอนเซ็ปต์ THE IDENTITY OF WORK 
โครงการ The Debut Project ครั้งที่ 8 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี เปิด และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์จากผลงานนักศึกษา  
ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยถ่ายทอดความรู้ด้านผืนผ้าและดีไซน์ ในคอนเซ็ปต์  
THE IDENTITY OF WORK “ตัวตนในผลงาน” ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาทั้ง 4 สาขา 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ศูนย์พณิชยการพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้านของลาวครั่ง อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ และอาจารย์
สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี น านักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้านของลาวครั่ ง ในการเก็บลวดลายลงตารางกราฟและ 
น าผ้านุ่งซิ่นมาท าเป็นเสื้อคลุมโดยไม่มีการตัดต่อผ้า ณ ชุมชนทอผ้าบ้านนาโพ จังหวัดอุทัยธานี 
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1.2   พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรช้ันน า 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
เครือข่าย และเสริมสร้างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น 

ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

น าโดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  
โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้   
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ในอนาคต มทร.พระนคร กับ สจล. มีแนวทางที่จะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกัน โดยมี
ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม เพ่ือการเริ่มต้นโครงการ Mega project เฉพาะด้านดิจิตอลและ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในเชิงลึก
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การสร้างบุคลากรของประเทศให้เป็นนักปฏิบัติรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพสูงในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความส าคัญ มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 
ด้านฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอลและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 ) อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 
 
ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนาม  
ในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ นาง ลู เจิน หลิง  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีลุงฮวา ประเทศไต้หวัน ร่วมด้วยอาจารย์
จากคณะต่างๆให้การต้อนรับ และร่วมเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการข้อตกลงการจัดหลักสูตร 2+2 ร่วมกัน 
เมื่อวันที่  24 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมรพี พัฒน์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ร่วมมือกับ โรเบิร์ต บ๊อช บริษัทอันดับ 1 ด้านระบบแมคคาทรอนิค  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จ ากัด 
บริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเทคโนโลยีและการบริการชั้นน าของโลกจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
เพ่ือร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในสอดคล้องกับโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเน้นให้นักศึกษา 
ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนทาง 
ด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความของ 
การของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันสถานประกอบการจะได้บุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามลักษณะงานและท างานได้ทันทีภายหลังส าเร็จการศึกษา เมื่อ พฤศจิกายน 2559 

 
 
ร่วมมือกับ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  
    รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย ณ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นภาคี
เครือข่ายร่วมกันสนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาและ คณาจารย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและได้แรงงานตรงตาม 
ความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
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ร่วมมือกับ บริษัท Festo Didactic Ltd. 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท Festo 
Didactic Ltd. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์การท างานให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน Industry 4.0 
Technology พร้อมชมการสาธิตบนรถ Expotainer และชุด Robotic ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

 

 

เจรจาความร่วมมือกับ Finland University   
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมศึกษาดูงานพร้อมเจรจาความร่วมมือกับ Finland University 
และเยี่ ยมชม Ministry of Education and Culture และ Finland Education Evalution Center ส าหรับ
แนวทางการจัดการศึกษาแบบ Finnish เน้นระบบที่ยืดหยุ่น (Flexible system) โดยปัจจัยของความส าเร็จ  
มีอยู่  2 ประการ คือ High quality teachers และ Systematic administrative function เป็นต้นแบบและ
แนวทางที่ดีในการน ามาปรับใช้ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   
 
 
 
 
 

http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/17630031_1513282575348406_7874549916444193170_n.jpg
http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/17630031_1513282575348406_7874549916444193170_n.jpg
http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/17629641_10154551247933284_8128248026852334433_n.jpg
http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/17629641_10154551247933284_8128248026852334433_n.jpg
http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/17523445_1513282082015122_6788129680901074060_n.jpg
http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/17523445_1513282082015122_6788129680901074060_n.jpg
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ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย  
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ 
ผู้จัดการส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย และ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามเป็นพยานด้วย โดยส านักงาน
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ 14 มีนาคม 2560 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ร่วมมือกับ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จ ากัด (ลุมพินีคอนโด) 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ น าโดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจ าสาขาสถาปัตยกรรม จัดการประชุมเพ่ือหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
(MOU) กับบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จ ากัด (ลุมพินีคอนโด) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยมี ท่าน รศ.ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ 
เซอร์วิส จ ากัด (LPS) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
เพ่ิมขึ้นจากการเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักบูรณาการความรู้จากทาง LPN เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษา
ตลอดจนการรับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา และรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัท โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์
ทางด้านวิชาชีพทางสถาปัตย์ สามารถน าความรู้และทักษะ ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “บัณฑิต 
นักปฏิบัติ” ที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ในปัจจุบันและอนาคต 
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ร่วมมือกับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย รวมถึงการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ณ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ ราชมงคลพระนคร เมื่อ วันที่  
30 พฤษภาคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 

ร่วมมือกับ ฝ่ายครัวการบินไทย สุวรรณภูม ิ
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ฝ่ายครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่อาชีพ 
คหกรรมศาสตร์ที่มีความรู้  มีทักษะวิชาชีพด้านการผลิตอาหารบริการสายการบิน ที่มีประสบการณ์ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา โดยการลงนาม 
ความร่วมมือได้ร่วมร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหารระบบ ทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพ่ือบริการ 
สายการบิน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีมาตรฐานฝีมือ มีใบรับรอง 
การผ่านงานของฝ่ายครัวการบินไทย ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ด้านอุตสาหกรรมบริการสายการบิน ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  
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ร่วมมือกับ กระทรวงแรงงาน-สถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูง 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สถานประกอบกิจการและมหาวิทยาลัยจ านวน 200 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลัง
แรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมี   
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม 
อาคารกระทรวงแรงงาน วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 
ร่วมมือกับ 4 บริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ 
บริษัททริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ไทยรัฐทีวี), บริษัทไลท์เฮ้าส์ ฟิล์ม เซอร์วิส จ ากัด, บริษัทแอกเซส แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จ ากัด และ บริษัทอิเมจิแมกซ์ จ ากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมี   
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการลงนาม การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถก้าวน า
ความเปลี่ยนแปลงของยุค และพัฒนาบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อวันที่  
22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร 
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ร่วมมือกับ โอตาโก โพลเีทคนิค ประเทศนิวซีแลนด ์
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเจรจาและลงนาม 
ความร่วมมือ กับ Mr. Yuan Pei , international relationship developer จากโอตาโกโพลีเทคนิค ประเทศ
นิวซีแลนด์ โดยมี คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูต
นิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเจรจา และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเรื่องการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมงานฝีมือ
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงงานด้านการออกแบบของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมมือกับ บริษัทเอกชนพัฒนาสหกิจศึกษา 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน 
ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท เอส.วี.พี.
กรุ๊ป บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาในด้านการปฏิบัติการ
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
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ร่วมมือกับ ทรู พัฒนาเทคโนโลยี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 ลงนามความร่วมมือกับคุณพิรุณ ไพรี พ่ายฤทธิ์  

ผู้อ านวยการด้านธุรกิจภาครัฐและการศึกษา บริษัททรูคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนางาน
วิชาการ เทคโนโลยีและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เมื่อวันที่   
4 กรกฎาคม 2560 

 
 

ร่วมมือกับ บริษัทภูเก็ตฯ พัฒนาสู่เมืองชั้นน าระดับโลก 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ ากัด เพ่ือสนับสนุนการศึกษา การวางผังเมือง การออกแบบปรับปรุงฟ้ืนฟู  
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าระดับโลก ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมมือด้านวิชาการ กับ Wellington Institute of Technology & Whitireia ประเทศนิวซีแลนด์ 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีและผู้บริหารให้การต้อนรับ Ms. Moira Hagenson, General 

Manager, International จาก Wellington Institute of Technology & Whitireia ประเทศนิวซีแลนด์เพ่ือเจรจา
ความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการอบรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
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ร่วมมือกับ โรงเรียนทรายทองวิทยา ส่งเสริม–พัฒนา ผู้เรียน 
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกับนายอนุสรณ์  

ทาสระคู ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่สังคมที่มีคุณภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการแก่นักเรียน ส่งเสริม และแลกเปลี่ยน 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 18 กรกฎาคม 2560   

 
 
ร่วมมือกับ Auckland University of Technology  
   รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Mr. Lester Khoo, Director 
of International Relations and Development จาก Auckland 
University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการร่วมมือ
ด้านวิชาการ มีการส่งนักศึกษาเพ่ือไปสหกิจศึกษาการจัดท า
หลักสูตร ด้านการจัดอบรมต่างๆ และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา 
ในอนาคต ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 10 สิงหาคม 2560  
 

ร่วมมือกับ บริษัทสิงห์ยิ้ม และเอสวายจี โอลด์ดิง คอมพานี และบริษัทในเครือ พัฒนาวิชาการ 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ลงนามความร่วมมือกับ  

คุณกฤช นฤสิงห์ส าราญ ประธานกรรมกลุ่ม บริษัทสิงห์ยิ้ม และ 
เอสวายจี โอล์ดดิง คอมพานี รวมถึงบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง 
เพ่ือร่วมมือพัฒนาวิชาการโดยในอนาคตจะเปิดโอกาสให้นักวิจัย
และนักศึกษาร่วมพัฒนางานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในระบบฟาร์ม และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้มีโอกาส
เข้าไปท างานในธุรกิจที่ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริ ง  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์   
     กลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้มและบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มกิจการ
ด้านเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร มีสินค้าและบริการ
หลากหลาย ทั้งการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ระบบ 
Digital Farming Solution มีธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
ที่ดูแลทั้งกายและใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ
บริษัทชั้นน าอย่าง IBM เกี่ยวกับ Bio-Fuel และ Bio-Chemical 
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ร่วมมือกับ Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร  

ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้เข้าเยี่ยมชม 
คณะบริหารธุรกิจ พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน 
รวมทั้งส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ ณ ห้องประชุมสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการ 
พระนคร) เมื่อวันที ่22 สิงหาคม 2560 

 

 
ร่วมมือกับ 5 สถาบัน ขับเคลื่อนการศึกษา 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โรงเรียนสตรีวัดอัปสร
สวรรค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 
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ร่วมมือกับ บริษัท ปริญสิริ จ ากับ (มหาชน) พัฒนาวิชาการ 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ

กับ บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การบูรณาการงานวิจัย และ  
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการผู้จัดการบริษัท 
ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจ านวน 400,000 บาท ซึ่งมี ดร.วิชา 
จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้   
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมมือกับ บริษัท แกรนดด์ิจิตอลจ ากดั 

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจ ากัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี
สนับสนุนงานวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ ดร.วิรัตน์ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์
ดิจิตอลจ ากัด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอ านวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขัน
ทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต ในวันที่ 27 กันยายน 2560 
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ร่วมมือกับ กระทรวงวิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันการศึกษาจ านวนกว่า 70 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน 
ซึ่งม ีนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน  

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการ  
สาธิตการท าสวนขวด ระบบปิด (Closed Terrarium) โดยทีมสาธิตจากงานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช 
ภายในงาน THAI TECH EXPO 2017 ณ โรงแรมเอวานาและศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 

 
 

 
ร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และสถานประกอบการ ธุรกิจอาหารไทย เพ่ือให้ 
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมอาหารไทยให้มีทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2560 
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ร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนวิชาการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
โรงเรียนทวีธาภิเศก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์โควตานักเรียนจาก 5 สถาบันการศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 27 กันยายน 2560 

 
 
 

1.3   การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์นักศึกษาของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม คนเก่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี  
ตามนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจการนักศึกษา คือ “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิต
นักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคือหัวใจของประเทศ” สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยลัยที่ว่า บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ 
สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม เช่น 

ส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 หวังขึ้นผู้น า Digital 
University เน้นอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม อวดความพร้อม
เป็นผู้น าในโลกดิจิทัล 
  รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างอัตลักษณ์
และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้น านักศึกษา 9 คณะ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560 ณ จันทรารีสร์อท  
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ต าบาลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้น
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างนักศึกษาให้เกิดความรัก ความภูมิใจในสถาบัน และมีทักษะชีวิต 
ที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม นอกจากนั้น ยังมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะทางความคิด การตัดสินใจ การบริหาร
อารมณ์ ทักษะการจัดการกับปัญหา การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความมีวินัยในตนเอง รู้รักสามัคคี  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม และปรองดอง  
เกิดความภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้ง มีการขยายผล
ไปสู่กลุ่มนักศึกษาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นล าดับต่อไป โดยมหาวิทยาลัยคาดหวังว่า บัณฑิตของ 
ราชมงคลพระนคร จะเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้   
มีตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรม  

 

 
คณะสถาปัตย์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าทีมโดย  
นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  
ได้รับเกียรติจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมในการท า
ความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสหกรณ์ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ Odop เพ่ือรองรับ MOU และแนวทาง
การของบประมาณจาก JICA ฯลฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดหนองคาย ระหว่าง
วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560  
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มทร.พระนคร มอบทุน สนับสนุนนักศึกษาสะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 
  “ให้ ทุนนศ.ขาดแคลนทุนทรัพย์ – เรียนดี – กิจกรรมเด่น” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี 
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560  
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)  

ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559-
2560 จ านวน  3 ประ เภท ได้ แก่  ทุน
กิจกรรมดีเด่น ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และทุนเรียนดี รวมทั้งสิ้น 89 ทุน เป็นเงิน 
1,020,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสอง
ร้อยบาทถ้วน)  
  

 หนุนนศ.เรียนดี มอบทุนกว่า 1.7 ล้านบาท อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร มอบทุนการศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” ปีนี้มีผู้รับทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 156 ทุน รวม 1,708,000 บาท เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผู้มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 26 กันยายน 2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 52 - 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ I กองนโยบายและแผน 

นักศึกษาสื่อสารฯ ตัวแทนประเทศไทย ผลิตหนังสั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษา
จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 ราย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเป็น
ตัวแทนประเทศไทย จ านวน 8 คน เข้าร่วม
โครงการ “18th ASEAN-Korea Future-
Oriented Youth Exchange Program” 
โครงการดังกล่าว จะคัดเลือกเยาวชนจาก
ประเทศอาเซียนและสาธารณรั ฐเกาหลี  
จ านวน 80 คน มาร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ วั ฒนธรรมและประวั ติ ศาสตร์   
ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม และสร้างแรง
บันดาลใจในการก าหนดอนาคต เพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของกลุ่มประเทศอาเซียนในประชาคมโลก  
หัวข้อ“ASEANKOREA Youth, Capturing Seoul on Film” 

 
โครงการ/กิจกรรม ที่สรา้งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นกัศึกษา 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาให้มีพลานามัยแข็งแรง สนับสนุนให้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาของนักศึกษา ส่งเสริม
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มีความเป็นเลิศระดับที่สูงตามศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักศึกษารู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ าใจนักกีฬา มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้ต่อไป เช่น 

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” 
เมื่อวันที่ 4 - 11กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการแข่งขันใน 15 ชนิดกีฬา 
ภายใต้ค าขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล” 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครองแชมป์ราชมงคลเกมส์ 25 เหรียญทอง  
2 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครน าทัพนักกีฬา มทร.พระนคร 
รับถว้ยเกียรติยศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
ด้วยรางวัลเหรียญทองรวมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ ง  
ในการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย UTK 
Games ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ในวัน ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทัพนักกีฬา
และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา 
ในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์“เจ้าเหรียญทอง
เป็นครั้ งแรก” ด้วยสถิติ  จ านวน 25 เหรียญทอง  
12 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง โดย มทร. ล้านนา แชมป์เก่าเป็นอันดับที่ 2 ด้วยจ านวน 23 เหรียญทอง  
และ มทร.ธัญบุรี เป็นอันดับที่ 3 จ านวน 22 เหรียญทอง 

 สิงห์ผ้าใบปลื้ม! ราชมงคลพระนครดันกีฬามวย มหาวิทยาลัยชูนโยบายสนับสนุนกีฬามวย 
โดยมอบทุนการศึกษา เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม และทุ่มงบประมาณกว่า 300,000 บาท 
จัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมนักกีฬา เข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ในปี 2561 เพ่ือรักษาแชมป์เจ้าเหรียญทอง
หลังท าส าเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมา   
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เตรียมความพรอ้มในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ แนวคดิ “My Inspiration Told Me”   
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบูรณาการเตรียม  
ความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “My Inspiration Told Me” ปีที่ 2  
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่า
พณิชยการพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานร่วมการเปิดโครงการและยังมอบทุนสนับสนุนการจัดโครงการ  
เมื่อ 1 – 2 มีนาคม 2560 โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่  
โดยสามารถคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากแรงบันดาลใจมาออกบูธ จัดจ าหน่ายจริง ส่งผลให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในบทบาทของการเป็นประกอบการ ในการท าธุรกิจร้านค้า พร้อมทั้ง 
น าปัญหา อุปสรรคที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด และน ามาสร้างเป็นธุรกิจในอนาคต 

 
 
เสวนาครัวไทยกา้วสูยุ่คอุตสาหกรรม 4.0   
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการน า
เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การน าผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมมาแปรรูป 
เป็นเบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ให้เข้ากับ 
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการพัฒนาคุณภาพเหล่านี้สามารถน ามาเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่นักศึกษาได้ใน
ระดับสากล ทั้งนีไ้ด้รับเกียรติจาก ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 
เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็ก เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อ 13 มีนาคม 2560  
   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/20170303_%E0%B9%91%E0%B9%97%E0%B9%90%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B9%93_0006.jpg
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ถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษา 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ให้การต้อนรับ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่ 
บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2560 
  ในการนี้  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมเพ่ือปลูกฝัง 
ให้นักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นเป็นก าลังที่ส าคัญในสังคมไทย โดยได้ฝากข้อคิดให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตน อย่าคบคน
ด้วยฐานะ คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพด้วยความรัก
และความผูกพัน และขอให้ทุกคน มีความกตัญญูรู้คุณ 
ต่อบิดามารดา อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และ 
พระมหากษัตริย์ ให้ทุกคนปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 
หลักปรัชญาในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 

 
 
มทร.พระนคร ปั้นเด็กอาชีวะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “การสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” มีอาจารย์และนักเรียนจาก  
8 สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านบริหารธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และสนับสนุนการท าธุรกิจขณะที่ยังศึกษาอยู่  
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดเผยว่า 
มหาวิทยาลัยจัดโครงการการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลด้วยการบูรณาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ  
ราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน วิทยาลัย
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เทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และ
สนับสนุนนักเรียนในการเพ่ิมศักยภาพประกอบธุรกิจด้วยตนเองขณะยังศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อม 
เพ่ือโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) โดยการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อน
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

 

พระนคร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นท่ี 13”  
รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 13 (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษได้พัฒนาไปสู่
ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรงมีโลกทัศน์กว้างไกล 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน 
โดยโครงการนี้  จัดขึ้นเ พ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และ
มาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมุ่งพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาในทุกๆ 
ด้าน ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ จะได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อาทิ  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และพหุวัฒนธรรม การฝึกมารยาทไทยและ 
มารยาทสากล การฝึกทักษะการพูดและการเป็นพิธีกร  
กิ จกรรม เรี ยนรู้ ศิ ลปวั ฒนธรรม  กิ จกรรมจิ ตอาสา  

กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ค่ายพัฒนาภาษาจีน 
เพ่ือการสื่อสาร ค่าย English Camp  โดยมีก าหนดการจัด
กิจกรรม ระหว่าง 19 เมษายน – 7 มิถุนายน 2560  
ณ ศูนย์เทเวศร์ และศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ราชมงคลพระนคร ปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นเยาว์ 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการ 
ในยุคดิจิทัลด้วยการบูรณาการ มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการบนโลกออนไลน์ โดยสอนการเขียนแผนธุรกิจ 
การวางแผนการตลาด การผลิต การท าบัญชี การคิดเงิน ในงานนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน 
โดยมี 13 ทีม จากสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค 8 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาให้น าเสนอ
ผลงานด้วยการออกบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์  วันที่ 27 มิถุนายน 2560 

 
 
ราชมงคลพระนครเตรียมพร้อม กิจกรรมรับน้องสรา้งสรรค์ 2560  

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน 
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา เพ่ือเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้น านักศึกษา
ได้เพ่ิมทักษะกระบวนการด้านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม  
กลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอ้ืออาทรผู้อ่ืน และมีจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพ่ี โดยมีวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากทีมศรีสันฯ มาให้ความรู้ เรื่องทักษะกระบวนการคิด การวางแผน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การ
ละลายพฤติกรรม รวมไปถึงแนวทางการคิดเพลงใหม่ๆ ที่สะอาด และสร้างสรรค์ ก าหนดจัดระยะที่1 เมื่อวันที่ 
17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
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นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร เตรียมโชว์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน 
 รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ

นักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” พร้อมมอบโอวาทให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ในต่างประเทศ พร้อมข้อคิดในการใช้ชีวิต ขณะอยู่ต่างประเทศ   
 ทั้งนี้นักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
การอาชีพหนานหนิง (Nanning College for Vocational Technology) เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2560 และกลุ่มที่สอง เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค (Bali State Polytechnic) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21-31 
พฤษภาคม 2560 

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือทักษะ  
การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา  โดยจัดอบรมเพ่ิมทักษะทางด้านการควบคุมดูแล
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้น าความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ และน าไปใช้ในการประยุกต์กับการท างาน
ทางด้านที่เกี่ยวข้องเมื่อส าเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14  พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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โครงการ“หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database และ JAVA 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนา

บัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้าน Database และ JAVA  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพดิจิทัลและกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
RMUTP  Boot  Camp  Project : Database Fundamental” ระหว่างวันที่  22 - 25 กรกฎาคม 2560   
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากสถานประกอบการจาก  
บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด น าโดยอาจารย์ศศิวิมล ฮงมา และอาจารย์ มนูศักด์ สังแก้ว  
มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 

นักศึกษาพระนคร เขา้รว่มกิจกรรมวันรพี และควา้รางวัลประกวดค าขวัญ 2 รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
นางสาวนุชภาพร สุเทวี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กับค าขวัญ  

“เชี่ยวชาญตุลาการ วางรากฐานกฎหมายไทย เทิดไท้องค์รพี” 
รองชนะเลิศอันดับ 2  

นางสาวกาญจนาภรณ์ บุญอยู่ คณะบริหารธุรกิจ กับค าขวัญ  
“วันรพีร าลึก จารึกดวงใจราษฎร์ พระผู้ปราชญ์กฏหมายไทย” 
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รางวัลชมเชย  
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีแสงอ่อน คณะบริหารธุรกิจ กับค าขวัญ  

“ปราชญ์เปรื่องปัญญา กฎหมายพัฒนา ๗ สิงหาวันรพี”  
นางสาว อรนิภา พรหมเกิด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กับค าขวัญ  
“เฉลียวฉลาดรพี สดุดีเจ้าฟ้า บิดากฎหมายไทย”  

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ศึกษาดูงานบริษัท Orionhealth 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าโดย  

ดร.อารีย์ มยังพงษ์ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจาย์ประจ าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ได้โอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท orionhealth วันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณศักดิ์ชัย พาสุข Software Engineer พร้อมทีมงานบรรยายเพ่ือให้ความรู้พร้อมดูการท างานจริงของบริษัท 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้นักศึกษาน าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ในอนาคตการท างานต่อไป 

 
 
งานสัปดาหว์ันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัปดาห์  
วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีนวัตกรรม” โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เพ่ือเป็น
การถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 ชมพระอัจฉริยภาพทาง 
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ด้านวิทยาศาสตร์  มีกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 การจัดบอร์ดนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี 
นายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติ
จากรองศาสตราจารย์ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว เป็นวิทยากรบรรยายเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษารวมถึงการ
ประกวดการน าเสนอผลงาน   
  

พัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “SCG Packaging x RMUTP Workshop” 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนา

บัณฑิตแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “SCG Packaging x RMUTP Workshop” เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติมจากห้องเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา 
Chief Packaging Specialist และคุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ Brand Management Office จากบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความหลากหลายด้านบรรจุภัณฑ์มาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ระหว่างวันที่  
30 - 31 สิงหาคม 2560 และวันที่ 4, 18 กันยายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่หัวข้อสัมมนา “ธุรกิจคิดนอกกรอบ” 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ในหัวข้อสัมมนา “ธุรกิจคิดนอก
กรอบ” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 
90 ปี มีการบรรยายเพ่ือให้ความรู้และหลักในการท า
ธุรกิจอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ โดย คุณวีระศักดิ์ 
มะสะอาว (คุณบี) เจ้าของธุรกิจสถานีมีหอย และ  
คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์ (คุณต่อ) เจ้าของธุรกิจไฮโซพันธุ์
แท้แมลงไทย และคุณกัณฐัศว์ พงษ์ไพบูลย์เวช (คุณกัน) 
เจ้าของธุรกิจบะหมี่จอมพลังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยาย วันที่ 4 กันยายน 2560 
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FRESHMEN RMUTP 2017 ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา  
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ FRESHMEN DAY RMUTP 2017 ประกวด “ดาว – เดือน – ดาวเทียม” RMUTP FRESHMEN 2017 
เพ่ือประกวดค้นหาหนุ่มหล่อ-สาวสวย ภายใต้แนวคิด “Shine –เปล่งประกายในตัวตน” ได้แก่ Boy & GIRL / 
Miss Season Award / Miss Congeniality / Miss Jumbo Queen และรางวัลพิเศษอีกมากมาย ได้แก่ RMUTP 
Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) / Best Performance และ Popular Vote พร้อมเงินสด และของรางวัล
มากมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกอบรมของนักศึกษา
โครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา 1 
ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการแสดงโชว์เต้นประกอบเพลงสี่ภาค
ตระการตา นิทรรศการประกอบด้วย พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ  รัชกาลที่  9 และ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประมวลภาพสรุปกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งในประเทศและ
การศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ การสาธิตการแกะสลัก การท าขนมไทย ฯลฯ  

จากนั้นเป็นการประกวด FRESHMEN 
RMUTP 2017 การประกวดเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยมีการเก็บตัว
และท ากิจกรรมร่วมกันประมาณ 3 สัปดาห์ 
การประกวดในครั้งนี้  ชมรมศิลปะการแสดง  
ชมรมลีลาศ และเพชรราชมงคลพระนคร ได้จัด
ชุดการแสดงพิธีเปิด และการแสดงเพ่ือเปิดตัว 
ผู้ เข้าประกวดในแต่ละรอบ โดยงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  
ได้น าเอาเทคโนโลยี 4.0 พัฒนาระบบลงคะแนน
เป็นระบบดิจิทัล ใช้ง่ายมีความสะดวก รวดเร็ว 
แม่นย าในการค านวณ และมีความทันสมัย
สามารถสัมผัสได้ท า ให้สามารถยกระดับ 

การประกวดก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ขานรับนโยบายการก้าวเข้าสู่ Digital University ในอนาคตอีกด้วย  
ผลการตัดสิน ดังนี้ 

BOY RMUTP FRESHMEN 2017 
ชนะเลิศ นายปณิธิ เฉลิมพงษ์  
คณะบริหารธุรกิจ  
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายมานะชัย มากระจันทร์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายโสภณ ค ามา  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
RMUTP Ambassador ได้แก่ นายสราวุฒิ นาไชย  
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ  
นายอนุพงษ์ ไชยธงรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
Best Performance ชุณหนพ พิณเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
Popular Vote ธนกฤต วรรณสุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

GIRL RMUTP FRESHMEN 2017 
ชนะเลิศ  นางสาวชนิกานต์ ล าเจียก คณะศิลปศาสตร์  
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจนิสตา กลับทับหลัง คณะศิลปศาสตร์  
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกฤตธมล เขียมศิริ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่  
นางสาวอักษร เบ็ญจนิรัตน์ คณะศิลปศาสตร์  
และ นางสาวนัฏฐินี ทองอ่อน คณะศิลปศาสตร์  
Best Performance อภิญญา ประภารัตน์ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
Popular Vote พรชนก รวดเร็วการ  
คณะบริหารธุรกิจ 

Miss Season Award RMUTP 2017 
ชนะเลิศ ณภัทร เมธสุทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ยลระวี สัยสุภี คณะศิลปศาสตร์  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟารีดา ประภาพร  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ กิตติธัท เนียมเปรม  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ ธนภัทร์ สว่างอารมณ์  
คณะศิลปศาสตร์  
Best Performance ได้แก่ ธีรดา ศรีสกลสุภา คณะบริหารธุรกิจ  
Popular Vote ได้แก่ ยลรวี สัยสุภี คณะศิลปศาสตร์  

Miss Congeniality RMUTP 2017 
ชนะเลิศ พิรัลรัตน์ หาญกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
รองชนะเลิศอันดับ 1 อรุณนภา วราภรณ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

รองชนะเลิศอันดับ 2 เพชรไพลิน คุ้มพลอย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ ปภาวรินทร์ เงินแพง  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ บุณยวีร์ จิรประภากร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
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Miss Jumbo Queen RMUTP 2017 
ชนะเลิศ ได้แก่ ราเชล เบริคก์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อุษามณี กล่อมกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปฤษฎี สัตยรังสี  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ 
 ขวัญลดา บุญขวัญ และ ปพิชญา มหาวัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

รางวัลกองเชียร์ดีเด่น ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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การสัมนาหัวข้อเทคโนโลยยีุคใหม่ Thailand 4.0 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมมนา 

ในหัวข้อ “เทคโนโลยียุคใหม่ Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก พ่ีหลาม จิ๊กโก๋ไอที พิธีกรจากรายการ  
ล้ าหน้าโชว์เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในการสัมนาได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 
คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อ 25 กันยายน 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนแบบ Smart Classroom รวมทั้งการจัดเก็บคลังความรู้ 
ด้านวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล ข้อมูลด้านการวิจัยและด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และเข้าถึงง่ายบนพ้ืนฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล  (Digital University)  โดยจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปีการศึกษา พ.ศ.  2557-2561 กับ 
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557-2561 ไปสู่การปฏิบัติด้วย 
กลยุทธ์ 3P ประกอบด้วย   

1. ความเป็นผู้น าที่ปฏิบัติจริง (Practicality) การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     

2. ความเป็นผู้สร้าง (Profitability) การสร้างความมั่งคั่งให้องค์กรจากการสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งด้านการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา การบ่มเพาะธุรกิจ ฯลฯ    
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3. ความเป็นผู้ให้ (People Connectivity) การเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
และร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ    

เพ่ือขยายขีดความสามารถในการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้รองรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์  4.0  
ตามนโยบายของภาครัฐ มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป โดยส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ เพ่ือตอบสนองภาคผลิตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการของ
ประเทศ ตอกย้ าการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ   

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ อาทิ ระบบคลังปัญญา 
ราชมงคลพระนคร ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและ e-Book บล็อคความรู้ (KM Blog) ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ (e-Learning) วิดีโอสื่อการสอน ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่  
ที่รองรับผู้เรียนจ านวนมาก (MOOC : Massive Open Online Courses) เป็นต้น  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. Log In อาจารย ์(อาจารย์เห็นคนเดียว) อาจารย์ดูข้อมูลได้ดังนี้ 
- ตารางสอนของอาจารย์ได้ในแต่ละภาคการศึกษา 
- รายชื่อ            
- ส่งข้อความให้นักศึกษาที่สอน และนักศึกษาที่ในปรึกษาได้ ส่งได้แบบทุกคน หรือเลือกส่งเฉพาะบางคน 
- ประวัติส่วนตัวของอาจารย์ 
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2. Log In นักศึกษา (นักศึกษาเห็นของตนเองเท่านั้น) นักศึกษาดูข้อมูลได้ ดังนี้ 
- ข้อมูลส่วนตัว 
- ประวัติการศึกษาของตนเอง เช่น  

วิชาที่เรียน เกรดรายวิชา เกรดเฉลี่ยรวมจ าแนกตาม 
รายภาค และตลอดทุกภาคการศึกษา 

- ตารางเรียนของตนเองในเทอมปัจจุบัน  
ดูค าอธิบายรายวิชาที่เรียน 

- ตารางสอบ 5. ส่งข้อความถึงอาจารย์ 
ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่สอน 

- มี QR code ประจ าตัว 

ขณะนี้ก าลังพัฒนาส่วนต่อขยายให้สามารถเชื่อมต่อ
กับระบบทรานสคริปกิจกรรม ให้นักศึกษาดูคะแนนกิจกรรมได้ 
และอ่ืน ๆ  อีก จะตามมาใน version ต่อไป ใช้ได้กับระบบปฎิบัติการ 
Android และ iOS 

สามารถ download ได้ที่ Google Play / App store พิมพ์  RMUTP study life 
 
สถานีวิทยุราชมงคลพระนคร ชูแอปพลิเคชันฟังรายการสด 
 สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหน่วยงานหนึ่งของ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จัดตั้งขึ้น โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบ FM 
90.75 MHz ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงและวิทยุออนไลน์ทาง www.radio.rmutp.ac.th ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ
เป็นที่น่าพอใจ มียอดผู้เข้ารับฟังสถานีเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันฟังวิทยุออนไลน์ในรูปแบบ
รายการสดบนมือถือสมาร์ทโฟน เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรุ่นใหม่ที่ให้ 
ความสนใจรับฟังข่าวสารผ่านมือถือในยุคดิจิทัลและสร้างการเรียนรู้ ไปสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและ 
ทั่วถึงได้ตลอดเวลาอย่างแท้จริง ด้านนายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี 
หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว สถานีวิทยุบริการสาธารณะ 
เพ่ือการศึกษา กล่าวว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นใช้ชื่อว่า 
“RMUTP Radio” สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ที่ส าคัญแอปพลิเคชันดังกล่าวมีรูปแบบที่ทันสมัย 
ดึงดูดผู้ใช้งาน และง่ายต่อการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ผู้ฟังสามารถ
ใช้งานแบบฟังวิทยุออนไลน์สดจากสถานีบนมือถือสมาร์ทโฟน
ในระบบแอนดรอยด์ (Android) จึงสามารถรับฟังข่าวสาร 
กิจกรรมข้อมูลประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือความ
บันเทิงต่างๆ จากเหล่าดีเจที่สรรหา ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน 3G 
หรือ Wi-Fi ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เชื่อว่าจะเป็นสื่อที่น าข่าวสารรองรับการเรียนการสอน และบทบาทของ
สถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ในการให้การศึกษาในทุกๆ รูปแบบ เพ่ือการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
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1.5  ส ารวจและพัฒนาระบบติดตามการมีงานท าของบัณฑิต 

ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา  
จ านวน 2,906 คน บัณฑิตให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 2,176 คน คิดเป็นร้อยละ 74.88 
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560) ซึ่งมีผลการส ารวจดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
ผู้ท างานแล้ว 

(คน) 

ผู้ท างานแล้ว       
 และก าลังศึกษา 

(คน) 

ก าลังศึกษา 
(คน) 

ยังมิได้ท างาน* 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 

ปริญญาตรี 1,384 792 40 659 2,875 

ปริญญาโท 62 46 0 9 117 

รวม 1,446 838 40 668 2,992 

หมายเหตุ *นับรวมอุปสมทบและเกณฑ์ทหาร   

(ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560) 

 

ระดับการศึกษา ท างานตรงสาขา (คน) ท างานไม่ตรงสาขา (คน) รวมทั้งสิ้น 

ปริญญาตรี 1,978 198 2,176 

ปริญญาโท 102 6 108 

รวม 2,080 204 2,284 

(ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560) 
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ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน 
จ านวน 2,284 คน ซึ่งมีผลการส ารวจดังนี้ 

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้จ้างงาน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.  ด้านคุณธรรม 4.60 มากที่สุด 

2.  ด้านความรู้ 4.31 มาก 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 4.33 มาก 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.56 มากที่สุด 

5.  ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

4.14 มาก 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.57 มากที่สุด 

รวม 3.94 มาก 

(ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560) 
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1.6  สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และศิษย์เก่า 

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตรเนีย   
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าพูดคุยพร้อมให้ค าแนะน า 
Ms.Cornelia Kangur และ Ms.Anna-Marie Badasjan ได้รับทุน Erasmus+ Programme นักศึกษาแลกเปลี่ ยน  
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ TTK University of 
Applied Sciences ประเทศเอสโตรเนีย ซึ่งมีความประสงค์เลือกเข้าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ในภาคเรียนที่ 1/2560 โครงการแลกเปลี่ยนจะช่วยให้นักศึกษาเพ่ิมพูนทักษะในการใช้ภาษา 
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากสถานการณ์จริง สัมผัสประสบการณ์การด าเนินชีวิตและวัฒนธรรม  
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ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt 
(FHWS) ประเทศเยอรมนี 
   รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ  
คณะนั กศึ กษาและอาจารย์ จาก University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS)  
ประเทศเยอรมนี น าโดย Prof. Manfred Kiesel Prof. Rainer Wehner และ Ms. Laura Seitz  โดย ดร.สุวรรณา 
กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ 
คณะบริหารธุรกิจร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 
 University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) เป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ 
มทร. พระนคร ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมากว่า 9 ปี และได้จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน 
มาอย่างสม่ าเสมอกับ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ส าหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม และ 16 มีนาคม 2560 โดยมีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ การศึกษา
ดูงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย เช่น สถาบันไทย-เยอรมัน   

 
 
สถาปัตย์ฯ รวมพลัง 3 ประสานสร้าง TRIANGLE ARCHITECH เครือข่าย ลาว-ไทย-ญี่ปุ่น 

จากความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุด 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้ง 2 
สถาบันได้รับเกียรติจาก Shibaura 
Institute of Technology ประ เ ท ศ
ญี่ปุ่น เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
จนเป็นที่มาของการสร้างเครือข่าย
ระหว่าง 3 สถาบัน จาก 3 ประเทศ 
ลาว-ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ได้ 
มีการหารือเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง Shibaura Institute of Technology และ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบด้วย 

 
 

http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/CCD_8508.jpg
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา 
ดร.รัตนาวลี ไม้สัก หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจ าสาขา  

ได้จัดการประชุมต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย SHIH CHIEN UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 6-19 สิงหาคม 2560 และมหาวิทยาลัย 
FHWS ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2560  

โดยในการท าโครงการในครั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้มีโอกาสพัฒนาความคิดและสติปัญญา 
รวมถึงการเรียนรู้ในวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาพร้อมพัฒนาการเรียนและเตรียมความพร้อม  
ในการท างานต่อไป ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารพร้อมมงคล วันที่ 22 กันยายน 2560    

 
 

หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจหนานหนิง 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน 

การประชุม การเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือหารือแนวทางการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
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โครงการ/ผลงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2.   ด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาและน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย  และ 
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

2.1  นักวิจัย/บุคลากรวิจัย สร้างชื่อเสียง   

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ “ระดับดีเด่น” 
ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ “ระดับ
ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2560 โดยเข้า
รับโล่เกียรติคุณจาก ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ม .รั งสิต  ประจ าปี  2560  
วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
นักวิจัยไทยสร้างชื่อเสียง 

ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และนายอดิศักดิ์ วิริยกรรม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มทร.พระนคร ได้รับรางวัลนวัตกรรมโลกในงาน 45th International Exhibition on Invention of Geneva โดยคว้า 
2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ซึ่งมีนักวิจัย
จากทั่วโลกน าผลงานวิจัยเข้าประกวดกว่า 1,000 
ผลงาน จาก 45 ประเทศ ทั้งนี้ได้เข้ารับประกาศนียบัตร
จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี   
วันที่  29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย 
1. เหรียญทอง :’nHy-fall56′ nano-hydropower for waterfall and canal  
   โดย ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และทีม 
2. เหรียญทอง : The air-conditioner cleaning device alerts for energy saving  
   โดย ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง 
3. เหรียญเงิน : ‘nSteamBio’  โดย ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และทีม 
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4. เหรียญเงิน : Solar cell cleaning warner for the highest efficiency  
โดย ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และ นายภิรมย์สุข สวยสม (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 

5. เหรียญทองแดง : The motorcycle taxi meter โดย อ.อดิศักดิ์ วิริยกรรม และทีม 
 
 

ชนะเลิศวิจัยสเีขียว    
ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์  ผศ.จรูญ  

คล้ายจ้อย, ดร.เกษม มานะรุ่ งวิทย์  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ งานวิจัยเรื่อง“ชุดอุปกรณ์ท าผ้าบาติกจาก
แป้งหัวบอน” ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้
ชีวิต กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชน
ทั่วไป ในงานการประกวดผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ประจ าปี  2560 (Thailand Green 
Design Awards 2017) เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560  
 
 
รางวลัและเงินทุนช่วยเหลอืทางด้านวิจยัฯ ครั้งที่ 23 

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัล
และเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยครั้งที่ 23 จากมูลนิธิโทเร  
เพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ พลเอก 
สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน เมื่อ 10 มีนาคม 2560 
 
 
 
โชว์ผลงาน อุปกรณ์แจ้งเตือนให้ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์   

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี เสนอผลงานวิจัย 
“อุปกรณ์แจ้งเตือนให้ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือให้
ประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุด”ในงานแถลงข่าว
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2560 (Thailand Research 
Expo 2017) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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2.2  โครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการทั้งสิ้น 209 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,538,900 บาท 
โดยรับแหล่งทุนจากงบประมาณรายจ่าย เป็นจ านวน 49,404,900 บาท ทุนจากงบประมาณรายได้  
จ านวน 3,363,000 บาท และแหล่งทุนจากภายนอก จ านวน 10,771,000.00 บาท (ข้อมูลจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560) จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้  
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 2.3   การจัดตั้งกองทุนวจัิย 

 กองทุนเพ่ือการวิจัย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุน 
เพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการรักษา ซึ่งสภาพ
ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
 2.2.1  ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 110 เรื่อง เป็นบทความวิจัยระดับชาติ 29 บทความ ระดับนานาชาติ 76 บทความ และ
บทความวิชาการระดับชาติ 5 บทความ รวมเป็นเงิน 2,542,000 บาท  

หน่วยงาน 

ประเภทบทความ แหล่งตีพิมพ์บทความ 

จ านวนเงิน
(บาท) วิจัย 

(บทความ) 
วิชาการ 

(บทความ) 
ระดับชาติ 
(บทความ) 

ระดับ
นานาชาติ 
(บทความ) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 - 6 1 70,000 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 1 1 1 45,000 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 3 8  44,000 

คณะบริหารธุรกิจ 5 1 3 3 77,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 - 2 60 1,874,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  12 - 9 3 171,000 

คณะศิลปศาสตร์ 4 - 3 1 39,000 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9 - 2 7 222,000 

 รวม 105 5 34 76 2,542,000 

ที่มา : สวพ. รายงานผลการด าเนนิงานและการใช้จ่ายกองทุนเพื่อการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2560 
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2.2.2  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

รายการ 

การด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) จ านวน หน่วยนับ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 110 เรื่อง 2,542,000.00 
2.  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประเมิน
ข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1 กิจกรรม 312,200.00 

3.  ค่าสมาชิกฐานข้อมูล Scopus และค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน 

1 กิจกรรม 1,230,162.08 

4.  ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการและงานวิจัยแบบ
ออนไลน์ส าหรับการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 
7 

1  กิจกรรม 188,551.91 

5.  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 

1  กิจกรรม 128,400.00 

6.  ค่าสมาชิกฐานข้อมูล Scopus และค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน 

1 กิจกรรม 1,086,980.35 

 รวม     5,488,294.34 

 

2.2.3  สรุปยอดการรับ-จ่าย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560  

 ยอดยกมาจากปีงบประมาณ  2559  17,420,730.36 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560  6,822,400.00 บาท 

ดอกเบี้ยรับระหว่างปี  102,621.46 บาท 

 รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  24,345,751.82 บาท 

 หัก การเบิกจ่ายตลอดทั้งปีงบประมาณ 2560  5,488,294.34 บาท 

ยอดคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนทั้งสิ้น  18,857,457.48 บาท 

 

ที่มา : สวพ. รายงานผลการด าเนนิงานและการใช้จ่ายกองทุนเพื่อการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2560 
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2.4  สรุปข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

ข้อมูลการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

ลิขสิทธ์ิ
ประเภท ลักษณะงาน เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจา้ของผลงาน หน่วยงาน วันท่ีออกหนังสือรับรอง

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 347705 การศึกษาปริมาณเส้นใยมิวซิเลจจากผักปลังขาวท่ีเหมาะสมท่ีใช้

แทนไขมันสัตว์ (มันแข็ง) ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู

นางสาวดวงกมล ต้ังสถิตพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  28 ตุลาคม 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 347706 การศึกษาการผลิตย าสามกรอบชนิดแท่งโดยใชโ้ปรตีนเกษตร

ทดแทนกระเพาะปลาทอดกรอบ

นางสาวดวงกมล ต้ังสถิตพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  28 ตุลาคม 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 347707 การใชส้ารโลคัสบีนกัมและผงวุ้นในการปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศแผ่น

นางสาวดวงรัตน์ แซ่ต้ัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  28 ตุลาคม 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 347708 การใชส้ารแอนโทไซยานินท่ีสกัดจากกลีบรองดอกกระเจ๊ียบแดงใน

น้ ากระเจ๊ียบแดงอัดแก๊ส

นางสาวดวงรัตน์ แซ่ต้ัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  28 ตุลาคม 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 347709 การประยุกต์ใชก้ล้วยน้ าว้าและมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักในน้ าสลัด

ข้น

นางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  28 ตุลาคม 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 348170 โครงการต่อยอดภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวของวิสาหกิจชมุชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายธนภพ โสตรโยม นางชญา

ภัทร์ ก่ีอาริโย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  8 พฤศจิกายน 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 348171 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาชพีอิสระในวิสาหกิจชมุชน กลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพ่ือพัฒนาการแข่งขันสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยใชแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายธนภพ โสตรโยม              

นางชญาภัทร์ ก่ีอาริโย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  8 พฤศจิกายน 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 348172 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชมุชนกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 2 เพ่ือการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559

นางชญาภัทร์ ก่ีอาริโย            

นายธนภพ โสตรโยม              

นางสาวดวงกมล ต้ังสถิตพร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  8 พฤศจิกายน 2559



- 80 - 
 

 
 

สรุปข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ต่อ) 

 

ข้อมูลการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

ลิขสิทธ์ิ
ประเภท ลักษณะงาน เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน วันท่ีออกหนังสือรับรอง

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 348173 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพรชว่ยลดการเกิดไขมัน

ในน้ ามันหมู

นายธนภพ โสตรโยม               

นางชญาภัทร์ ก่ีอาริโย           

นางสาวเฉลมขวัญ ตันติสิทธิกุล  

นางสาวพิชยา ล้ิม                   

นางสาวสิรินาถ วีรธรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  8 พฤศจิกายน 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 348174 การพัฒนาเส้นอุด้งเสริมสารสกัดจากดอกไม้ นายธนภพ โสตรโยม นางชญา

ภัทร์ ก่ีอาริโย นายจักรพันธ์ ย้ิม

ละมัย และนางสาวทรรศิกา  

นักร้อง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  8 พฤศจิกายน 2559

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 351453 กลยุทธและกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวรวีพร จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  24 กุมภาพันธ์ 2560

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 351454 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้แบบจับต้องของการค านวณเลขหลักใน
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

นางสาวรวีพร จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  24 กุมภาพันธ์ 2560

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 353559 การพัฒนารูปแบบการสร้างวิสาหกิจชมุชนเข้มแข็งด้านการตลาด
ของ วิสาหกิจชมุชนแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี

นายธนภพ โสตรโยม              
นายนพพร สกุลยืนยงสุข   
นางชญาภัทร์  ก่ีอาริโย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  27 เมษายน 2560

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 353556 การศึกษาวิธีการสกัดน้ าปรุงทิพย์จากดอกบัวบาน นายธนภพ โสตรโยม              
นางชญาภัทร์  ก่ีอาริโย            
นางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์           
นางดวงสุดา เตโชติรส            
นายนพพร สกุลยืนยงสุข   
นางสาวดวงกมล ต้ังสถิตพร  
นางสาวดวงรัตน์ แซ่ต้ัง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  27 เมษายน 2560
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สรุปข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ต่อ) 

 
ที่มา : สรุปข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

ข้อมูลการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

ลิขสิทธ์ิ
ประเภท ลักษณะงาน เลขท่ี ช่ือเร่ือง เจา้ของผลงาน หน่วยงาน วันท่ีออกหนังสือรับรอง

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 353555 การพัฒนารูปแบบการสร้างชมุชนเข้มแข็งด้านการตลาดของ 
วิสาหกิจชมุชน  จังหวัดสมุทรสงคราม

นายธนภพ โสตรโยม              
นายนพพร สกุลยืนยงสุข

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  27 เมษายน 2560

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 353554 การพัฒนาศักยภาพเม็ดขนุนในผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวดวงกมล ต้ังสถิตพร      
นางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์           
นายนพพร สกุลยืนยงสุข

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  27 เมษายน 2560

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 353557 การผลิตเค้ก นายณนนท์ แดงสังวาลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  27 เมษายน 2560

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 353558 เบเกอรี นายณนนท์ แดงสังวาลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  27 เมษายน 2560

ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 353961 กระบวนการผลิตกระเจ๊ียบเขียวแผ่นอบกรอบโดยการใชเ้คร่ืองอบ
แห้งแบบลมร้อน

นางสาวชมภูนุช เผ่ือนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  17 พฤษภาคม 2560
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2.5  การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และเครือข่ายงานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมวิจัยสัญจร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมวิจัยสัญจร 

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ส าหรับ
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์  
9 คณะ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
จ านวนทั้งสิ้น 50 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท างานด้านทรัพย์ทางปัญญา การบริหาร
งานวิจัยและการบริหารวารสารวิชาการและวิจัย ดังนี้ 

1. การด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขอรับความคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่างๆ ทั้งการ 
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การจดแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ และมีการพัฒนาร่วมกับเอกชนที่ครบวงจร เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และ
ประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม 

2. การบริหารงานวิจัยและการบริหารวารสารวิชาการและวิจัย ณ กองบริหารงานวิจัย ม.ขอนแก่น  
ซึ่งม.ขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานที่ดูแลวารสารซึ่งได้มาตรฐานคุณภาพ 
ชื่อ “วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)” อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI และระดับอาเซียน ACI 

3. การด าเนินงานวารสารบริหารการปกครอง ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ซึ่งวารสารบริหารการปกครอง ด าเนินการเป็นปีที่ 5 และภายในระยะเวลา 3 ปี สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูล
ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 และจากนั้นใน 1 ปี สามารถเลื่อนเข้าสู่ TCI กลุ่ม 1 

4. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งเป็นศูนย์รวมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดอุดรธานี, วัดป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ 
สถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี และ ศูนย์ส่งเสริม  
การผลิตผ้าไหมบ้านนาข่า ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์บ้านนาข่า คือ ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ  ผ้าไหมขิด  
อันเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของจังหวัดอุดรธานี 
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Scopus University Consortium 
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เจ้าหน้าที่

ดูแลงานวารสารวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุม Tentative Agenda for Thailand University Consortium 
and Scopus Indexing Project ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสุนนการวิจัย (สกว.) ด าเนินการจัดตั้ง University Consortium เพ่ือบอกรับฐานข้อมูล Scopus  
โดยวิธีพิเศษ และมีเป้าหมายที่จะน าวารสารไทยจ านวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2560 และ  
อีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไทย มี โอกาส
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐ า น ข้ อ มู ล  Scopus เ พ่ื อ 
การพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
ของประเทศต่อไปในอนาคต 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 
ณ โ ร งแรมวิน เซอร์  สวี ท  
ถนน สุขุมวิท 20   
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการ
ศึกษา บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมการอบรม 
จ านวน 100 คน 

 
โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมผลิตโดย บริษัท Thomson Reuters  

ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิงที่ได้จากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และการถ่ายโอน 
(Import) ข้อมูลบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) เอกสาร PDF ฯลฯ  
นอกจากนี้ ยังสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ กราฟ ตาราง เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรมในรูปแบบ
ฐานข้อมูลส่วนตัว โดยสามารถน า
ข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้นมาใช้ในการ
เขียนเอกสารอ้างอิง และเขียน
บรรณานุกรมประกอบงานวิจัย 
หรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ได้ 
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2.6   พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียนในระดับแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการ Start Up 
ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ถอดบทเรียนในระดับแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงานระดับแผนธุรกิจและระดับผู้ประกอบการของคณะท างานทั้ง 9 มทร .  
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 

 

 
 
โครงการอบรมการเขียนต ารา/หนังสือทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนต ารา/หนังสือทางวิชาการ โดยมีคุณภูสิทธิ์ พลายชมพู 
บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ และ รศ.ทง ลานธารทอง เป็นวิทยากรในการบรรยาย จัดขึ้นเพื่อ
ต้องการให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเขียนต ารา/หนังสือทางวิชาการ และสามารถใช้ในการพัฒนา
ต าแหน่งทางด้านวิชาการได้ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 
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2.7   การเผยแพร่ผลงานวิจัย   

โครงการการจดันิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก และได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมทร.พระนครและนักวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก โดยในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีผลงานที่มีการเผยแพร่ จ านวน 32 ผลงาน 
ผู้เข้าร่วมชมงาน 740 คน ความพึงพอใจภาพรวม ร้อยละ 92.40 โดยมีการด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  

กิจกรรม ว/ด/ป ที่จัด จ านวน
(ผลงาน) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ  
(ร้อยละ) 

1. งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2560 2 – 6 ก.พ. 60 22  382  91.80 
2. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

(Thailand Research Expo 2017) 
23 - 27 ส.ค. 60 10  358  93.00 

 
ภาพกิจกรรม กิจกรรมที่ 1   ภาพกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และ 
การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8  
(8th RMUTIC) ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative 
RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 
การจัดงานประชุมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่

ผลงานวิจัย มีการน าเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ นานาชาติ การประกวดผลงานศิลปะและ  
งานสร้างสรรค์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการงานวิจัย ในการนี้  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด  เมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2560 โดยมี ท่านอธิการบดี มทร.พระนคร เฝ้ารับเสด็จและถวายมาลัยข้อพระกรและถวาย 
ของที่ระลึก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายรายงาน และ อาจารย์พรกนก ศรีงาม  
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย 

ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  
1. บทความระดับชาติ 41 บทความ ระดับนานาชาติ 4 บทความ จาก 8 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์และการออกแบบ และ 1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการน าเสนอภาคบรรยาย  
(Oral Presentation) 3 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 3 ผลงาน น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) 24 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 38 ผลงาน และระดับนานาชาติ 4 ผลงาน  

2. การจัดส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืน 
สู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” รวม 23 ผลงาน 
จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
3 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 ผลงาน 
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ผลสัมฤทธิ์ 

เกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น ระดับชาติ จ านวน 1 รางวัล 
สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

บริการวิชาการ
สู่สังคม 

นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ 
น.ส.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง 
น.ส.มยุรี เรืองสมบัติ 
น.ส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 

การศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์
เพ่ือออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ประเภทของที่ระลึกหมู่บ้านเบญจรงค์ 
ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ 

 
เกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ จ านวน 1 รางวัล 
สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

Humanities, 
Social 
Sciences and 
Education 

น.ส.รวีพร จรูญพันธ์เกษม Development of Tangible Media 
calculations in number for 
Mathematics Learning in Grade I 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
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งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2560 (Thailand Research Expo 2017) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2560  
( Thailand Research Expo 2017 ) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ 
“งานวิจัยเพ่ือสังคม” ซึ่งมีผลงานเข้าร่วม จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 4 ผลงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 3 ผลงาน  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 ผลงาน 
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โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร* 

  
ผลการด าเนินงาน 

1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   พิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ์ จ านวน 32 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัย 31 บทความ 
และ บทความวิชาการ 1 บทความ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จัดพิมพ์วารสารจ านวน 2 ฉบับ คือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560) และ  
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) จ านวนฉบับละ 250 เล่ม รวมจ านวน 500 เล่ม  
    เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 366 หน่วยงาน คือ  
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- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  24  หน่วยงาน 
-  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  149  หน่วยงาน  
- เครือข่าย 8 มทร.  89  หน่วยงาน  
- บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  11  ท่าน  
- ผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ  63  ท่าน  
- เจ้าของบทความท้ังภายในและภายนอก  32  ท่าน 

2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   พิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ์ จ านวน 15 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัย 10 บทความ 
และ บทความวิชาการ 5 บทความ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จัดพิมพ์วารสารจ านวน 2 ฉบับ คือ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560) และ  
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) จ านวนฉบับละ 250 เล่ม รวมจ านวน 500 เล่ม  
   เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 315 หน่วยงาน คือ  

- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  24  หน่วยงาน 
-  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   149  หน่วยงาน  
- เครือข่าย 8 มทร.  89  หน่วยงาน  
- บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ   9  ท่าน  
- ผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ  29  ท่าน  
- เจ้าของบทความท้ังภายในและภายนอก  15  ท่าน 
 

  
* อ้างอิงจาก รายงานโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2.8 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัย 
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โครงการ/ผลงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.   ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานให้
มหาวิทยาลัย ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพต่อไป โดยปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

3.1  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ   

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 

(RMUTP Retreat) ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ก้าวสู่สถาบันการศึกษาที่มีระบบการจัดการเรียนการสอน
คุณภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นองค์กรแห่งการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม  
ที่สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพคน เพ่ือส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 

 ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล 
พระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ผู้บริหารบุคลากร  
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  มีการบรรยายพิเศษเรื่อง 
“การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ 20 ปี” โดย ดร.ดวงใจ ตันโช ที่ปรึกษาส านัก
งบประมาณ เรื่ อง “ข้อจ ากัดของการเปลี่ ยนผ่ านมหาวิทยาลัยรั ฐสู่ มหาวิทยาลัยในก ากับของรั ฐ ”  
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคนในแผน
ยุทธศาสตร์ 20 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐฏิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายผู้บริหารองค์กรเอกชน เรื่อง 
Target Market and Need of Customer Thailand 4.0 รวมทั้งความต้องการใช้บัณฑิตในยุคประเทศไทย 4.0 
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โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งการแสดงนิทรรศการ  
ด้านเทคโนโลยีจาก 9 คณะของมหาวิทยาลัยด้วย 

  มหาวิทยาลัยได้วางเป้าหมายความส าเร็จในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทุกระยะ 5 ปี และเพ่ือเป็น 
การปรับปรุง ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยพ.ศ. 2560 - 2564 ก้าวสู่เป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พ.ศ. 2565 - 2569 ติดอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ระดับประเทศ พ.ศ. 2570 - 2574 ติดอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับอาเซียน ซึ่งได้วางแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ระหว่างพ.ศ. 2560 - 2574 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   :  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
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RMUTP Go Digital 

 
  ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างเป็นทางการ  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภายใต้
ชื่องาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day ซึ่งจะเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมการท างานขององค์กร
ไปสู่การเป็น “สังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ” ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยทุกระดับ 
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีอ านวยความสะดวก
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแก่บุคลากร และนักศึกษา โดยประกาศ 3 นโยบายหลัก ดังนี้ 
  1) การรณรงค์ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้ E-mail @RMUTP เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจัดให้มีห้องเรียนแบบสมาร์ทคลาสรูม 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันสมัย เพ่ือสร้างความช านาญในการใช้ไอซีที 
  2) การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน คือ มหาวิทยาลัยน าสื่อดิจิทัลหลายรูปแบบมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การน าระบบ Google Classroom, Google Drive, Google Calendar หรือ 
ระบบการจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) มาสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
หลักสูตรออนไลน์ที่รองรับผู้เรียนจ านวนมากเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างยืดหยุ่น ทุกสถานที่ ทุกเวลา  
ซึ่งตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) 
  3) การพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
start up โดยใช้ระบบดิจิทัล เช่น www.scurvehub.com ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และธุรกิจเอสเอ็มอี
จากการแข่งขันเชิงราคาไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
ผู้ประกอบการ s-curve ให้ประเทศไทยมีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ 
ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเรียกข้อมูลมาใช้ รวมถึงน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่ างสะดวก 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและเป็นผู้ประกอบการที่ดีในโลกดิจิทัล 
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กระทรวงดิจิทัลจับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดท า www.scurvehub.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นน้ ายันปลายน้ าในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และยังพร้อมรองรับการเชื่อมต่อไปยัง
เว็บไซต์ย่อยของผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจ Start up ไทยกว่า 1,000 บริษัท โดยในเว็บไซต์จะเป็นแหล่ง
รวมข่าวสาร บทความจากผู้รู้และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายกว่า 100 แห่ง รวมถึงองค์ความรู้ 
นวัตกรรม แนวทางการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ และแหล่งข้อมูล
ธุรกิจ Start up ต่างๆ ที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา หรือผู้ประกอบการเข้ามาต่อยอดหรือจับคู่ธุรกิจการค้า  
จนเกิดการซื้อขายซึ่ง
กันและกัน รวมถึ ง
เป็นแหล่ งแสวงหา
เงินทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถการ
แข่งขันและสนับสนุน
ให้ธุรกิจไทยเปลี่ยน
รูปแบบการท าธุรกิจ
แ บ บ เ ดิ ม สู่ ร ะ บ บ
การค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ (e-Business) รวมไปถึงสร้างกลไกและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของไทย 
ตลอดจนเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงระบบการค้าไทยเข้ากับระบบการค้าสากล และยังเป็นการพัฒนา
ก าลังคนทางด้านดิจิทัลในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) เพ่ือให้มีทักษะ และความเชี่ยวชาญ 
 
 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
โ ด ย ได้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก  
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ทั้งนี้ภายในงาน
มีการบรรยายเรื่อง “แนวคิด
และหลั กการประเมิ น

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ซึ่ง ผศ.สุใจ พระเจิมกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย 
ณ อาคารอเนกประสงค ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2560    
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มุ่งเป็นองค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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 แสดงเจตจ านงสุจรติ เสริมสรา้งคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าทีมผู้บริหาร 
บุคลากร ฟังบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา, พันต ารวจโทหญิง ปัทพรรณ ก าจัดภัย, 
อ.วิชิต แย้มยิ้ม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วันที่  2 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ราชมงคลพระนคร ประกาศจุดยืนต้านคอร์รัปชั่น 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงการ
ประกาศเจตจ านง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ปัญหาเรื้อรังและยังไม่สามารถแก้ได้อย่างจริงจัง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและตอบสนองนโยบายส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) โดยให้หน่วยงานของภาครัฐประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของงานของหน่วยงานในทุกมิติ   

นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ด ารงตนด้วยความมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ยึดความยุติธรรม รวมถึงร่วม
สนับสนุนให้เยาวชนโตขึ้นไม่โกง และช่วยน าพาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังได้จัดการอภิปรายใน
หัวข้อ “การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน” ระหว่างวันที่ 1-2 
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงเจตนารมณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560  
ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2560 กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ 
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน” 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน” ก าหนด

ระยะเวลาอบรมเป็น 2 วัน โดยวันที่ 8 กันยายน 2560 มี คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชีฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านคร
หลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร และเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการวางแผน
ยุทธศาสตร์ และวันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวาง

ระบบควบคุมภายใน (Workshop : Implementation Step)” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชีฝ่ายการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวงเป็นวิทยากร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
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3.2   ยกระดับชื่อเสียงของ มทร.พระนคร  

การจดัอันดับมหาวิทยาลัย ยกระดับการบริหารจดัการสู่องค์กรคุณภาพ 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ เช่น 

คุณภาพการศึกษา คุณภาพงานวิจัย การยอมรับของผู้จ้างงาน และเพ่ือประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
โดยคณะบุคคลหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ส าหรับน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
จากองค์กรต่างๆ ดังนี้ 

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก (Ranking of World Universities) 
Webometrics Ranking of World Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก  

โดยเป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-University)"  ซ่ึงผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 2017 เดือน กรกฎาคม 
พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 5010 ของโลก อันดับที่ 1864 ของเอเชีย 
อันดับที่ 182 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 42 ของประเทศไทย และอยู่ อันดับที่ 4 ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยตัวชี้วัด Presence อยู่ล าดับที่ 1292 ของโลก ตัวชี้วัด Impact อยู่ล าดับ
ที่ 4289 ของโลก และตัวชี้วัด Openness อยู่ล าดับที่ 4974 ของโลก 
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เมื่อจัดอันดับ Ranking of World Universities ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า 
อันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอันดับที่ 9 
คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่อันดับที่ 4 
ดังตาราง 

World  
Rank 

Asia/ 
Pacifico 

Rank 

South 
East Asia 

Rank 

Thailand 
Rank 

Rajamangala 
University of 
Technology 

Presence 
Rank* 
(10%) 

Impact 
Rank* 
(50%) 

Openness 
Rank* 
(10%) 

Excellence 
Rank* 
(30%) 

3681 1363 100 24 ธัญบุร ี 591 1360 3005 5722 
4016 1511 125 33 ล้านนา 1363 2469 6063 5208 
4798 1799 170 41 อีสาน 4483 3380 4995 5722 
5010 1864 182 42 พระนคร 1292 4289 4974 5722 
5517 2064 207 48 ศรีวิชัย 3449 3487 8189 5722 
5674 2130 221 52 ตะวันออก 5848 2106 9491 5722 
5926 2235 232 56 สุวรรณภมู ิ 5152 9888 8250 4502 
6828 2643 290 65 กรุงเทพ 3342 3870 9491 5722 
7070 2749 303 70 รัตนโกสินทร ์ 1535 8668 6121 5722 

ที่มา : http://www.webometrics.info/ * Lower is better 

  การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดย uniRank™  (http://www.4icu.org/) เป็นการจัดอันดับ
ความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพ้ืนฐานของความนิยมในการเข้าติดตามเว็บไซต์ การที่เว็บไซต์ 
มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ าเสมอจะถูกน ามาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีก 
ทั้งนีอ้งค์ประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่บนพ้ืนฐานของอัลกอริธึมรวมทั้งเมตริกเว็บไซต์ที่เป็นกลางและ
อิสระ จ านวน 5 เว็บ จากแหล่งข้อมูลข่าวกรอง 4 แหล่ง ได้แก่ Moz Domain Authority, Alexa Global 
Rank, imilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains และ Majestic Trust Flow  

ซึ่งผลการจัดอันดับ uniRank™ ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 2017 เดือน กรกฎาคม พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 4554 ของโลก อันดับที่ 46 ของประเทศไทย และอันดับที่ 6 ในกลุ่ม
เทคโนโลยีราชมงคล 
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รางวัลหน่วยงานท่ีให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานและบริการที่รองรับ IPv6 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ 
IPv6 ประจ าปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) จาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง 
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.3   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการบริหาร
จัดการและสนับสนุนทุกด้านของ มทร.พระนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยฯ น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว ต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกพ้ืนที่ อาทิ 
 - ระบบ e-Pay slip    - ระบบการประชุมออนไลน์ 
 - ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  - ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด 
 - ระบบบริหารงานวิจัย    - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม - ระบบบันทึกภาระงาน 
 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคาร  - ระบบลาออนไลน์  
 - ระบบบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน  - ระบบบันทึกท างานล่วงเวลา OT 
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ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 
 

 
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 - การจัดท าร่างแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2558-2563 เพ่ือเป็น
แผนจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ให้เพียงพอ และสามารถรองรับการเรียนการสอนกิจกรรมของ
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง เพ่ือการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณให้ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - โครงการจัดท าผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดจ้าง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนแม่ บท 
ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) โดยใช้ระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพ่ือใช้เป็นแนวทางและข้อก าหนดส าหรับ
การพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต ทั้งด้านกายภาพ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ การออกแบบรายละเอียดการจัดการ
งบประมาณการก่อสร้าง และการด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวได้อย่างสมดุล 
 - โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการ
จัดขอซื้อพ้ืนที่ และศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ของทุกหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันศึกษาบริบทสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานการขยายพ้ืนที่การจัดการศึกษา 
 - การก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้รองรับกับการจัดเรียนการสอน  อาทิ การก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพ่ือทดแทนอาคารหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม  
ใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม 
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาท่องเที่ยว ซึ่งอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ศูนย์
เทเวศร์ เพ่ือเป็นศูนย์ระบบสารสนเทศ รองรับการเป็น Digital University ซึ่งอาคารอยู่ระหว่างการตรวจรับ
อาคาร เป็นต้น 
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โครงการจ้างที่ปรกึษาจัดท าผังแม่บทของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การจัดท าผังแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้ เป็นการวางแผนการใช้งานพ้ืนที่  

เพ่ือการพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ปี  (ปีพ.ศ. 2559 -2569)  
เป็นผลผลิตจากกระบวนการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เริ่มจากการศึกษาทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับ  
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรึกษาหารือจากคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆ ของมหาวิยาลัยเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอแนวคิดจาก
บุคลากรและนักศึกษา การจัดท าผังแม่บทนี้ประกอบด้วย การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการสัญจร 
พ้ืนที่เปิดโล่ง ระบบสาธารณูปโภค และการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางผังแม่บททั้ง 4 ศูนย์เริ่มจากการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ค านึงถึงปัจจัยหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การใช้สอย (Function) ความสวยงาม สุนทรียภาพ 
(Aesthetics) และคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic value) ผนวกกับแนวคิดดังต่อไปนี้   

แนวคิดเน้นทางเดิน เท้าเป็นอันดับแรก  
- จ ากัดการเข้าถึงด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
- จัดระบบทางเดินเท้า ขนาดทางเดิน ทางเดินมีหลังคา ทางเดินเชื่อมชั้นสอง  
- สนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์พื้นที่การศึกษาด้วยระบบขนส่งมหาวิทยาลัย/สาธารณะ  

แนวคิดให้ความส าคัญกับพ้ืนที่เปิดโล่งหรือพื้นที่สีเขียว 
- เพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่ง พื้นที่สีเขียว สวนหลังคา หลังคาเขียว  
- ออกแบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสะท้อนอุทยานแห่งมงคล  
- เน้นพ้ืนที่กิจกรรมส าหรับนักศึกษาเพ่ือการพักผ่อน กีฬา และรองรับกิจกรรมพิเศษ  

แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design)  
- ออกแบบกายภาพ และจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการใช้งานส าหรับคนทุกกลุ่ม 

ทั้งผู้ใช้ทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการ   
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แนวคิดการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคต 
- ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในเมือง (City campus) การจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวอนาคตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายขยายการศึกษาทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก การท างาน
วิจัย และการท างานบริการวิชาการ นอกจากนี้เป็นที่ตั้ง การท ากิจกรรมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ/ 
สมาคมศิษย์เก่า การจัดกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
การบริหารเพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ิมความความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือสรางความเขาใจใหกับ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรับทราบถึงความจ าเป็น กรอบเวลา 
เงื่อนไขและผลประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัย จึงจัดท าแผนเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือให้กลไกการบริหารงานต่างๆ สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการยกร่างฯ ได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร พ.ศ. .... เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม2560 และได้จัด
ประชุมเพ่ือทบทวนมติอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประสานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มาให้ความรู้ เรื่องการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และด าเนินการจัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร พ.ศ. .... เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ในล าดับต่อไป 
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สัดส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่องบประมาณที่ได้จากรัฐบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินรายได้ จ านวน 404,928,359 บาท และได้รับ

งบประมาณรายจ่าย (หลังปรับโอน) จ านวน 951,808,700.00 บาท โดยสัดส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ต่องบประมาณท่ีได้จากรัฐบาล เป็นดังนี้ 

- เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน   404,928,359 บาท 
- งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับโอนแล้ว) จ านวน 951,808,700.00 บาท  

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   :  งบประมาณท่ีได้รับจากรัฐบาล(หลังปรับโอน) 
  404,928,359  :  951,808,700 

  29.85   :  70.15 
 

 รายละเอียดรายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับ  

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) ผลต่าง เพ่ิม/ลด 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559 บาท ร้อยละ 
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่น - - - - 
รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ 351,756,190.33 327,372,386.00 24,383,804.33 6.93 
รายได้จากเงินทรัพย์สนิช่วยราชการ 906,158.38 1,280,951.84 - 374,793.46 -41.36 
รายได้อื่น 52,266,010.61 56,970,429.53 - 4,704,418.92 -9.00 

รวมเป็นเงิน 404,928,359.32 385,623,767 19,304,591.95 4.77 
 

 

3.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นงานบริหารส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จเนื่องจากบุคลากรเป็น
ผู้ผลักดันให้ ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากร มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
การบริหารจัดการ และทักษะตามสายงานที่เพียงพอในปฏิบัติงานและผลิต ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาได้จากบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
สัมมนาในหลักสูตรการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน เช่น  
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การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย น าบุคลากรทางการศึกษาของราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยาจ.ชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนเวทีเสวนาร่วมกับเครือข่ายอีก 3 แห่ง เรื่อง “1 ทศวรรษ การจัดการความรู้ 9 ราชมงคล+2 สถาบัน ตามรอยพ่อ” 
ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล เมื่อปี 2549 จนถึงวันนี้มีการจัดการความรู้ร่วมกันของ
เครือข่ายเป็นครั้งที่ 10 โดยราชมงคลพระนครเป็นเลขานุการเครือข่าย 

ในปีนี้ มีผู้สนใจจากราชมงคลพระนครเข้าร่วมน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ในกลุ่มอาจารย์และบุคลากร  
หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ” จ านวน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
กลุ่มนักศึกษา หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน” จ านวน 2 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่ งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ งที่ ผลงานของนักศึกษาจาก 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ น าเสนอบทความผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับ
เหรียญเงินและน าเสนอผลงานในภาคบรรยายเรื่องการพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคม  
เพ่ือสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศ บนพื้นฐานความพอเพียง 
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พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร. 
รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเปิดงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร. โดยได้รับเกียรติจากคุณวรพต กอวิไล และ
คุณรวีวัลย์ แสงจันทร์ มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมหลักสตูร Google Apps for Education 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าทีมผู้บริหาร  
ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google Apps for Education จากวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ คุณจิตตสุภา อุทัยรัตน์ 
Managing Director and Project Manager Koduzis เพ่ือพัฒนาความรู้ในการน าเทคโนโลยีของ Google 
มาเป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยกับ  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจ าวัน และสอดคล้องกับการเป็น Digital University 
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พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ จัดโครงการพัฒนาผู้สอน “Thailand 4.0” 
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่  
4 พฤษภาคม 2560 โดยในระยะที่1 ได้รับเกียรติ
จาก ดร.วิทยา สุหฤทด ารง ผู้ช่วยอธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง บรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษา “Thailand 4.0” เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากร 
สายวิชาการ และระยะที่2 เป็นการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการณ จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 
ต่อยอดองค์ความรู้จากสถานประกอบการสู่กระบวนการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560 

 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
  ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศแก่บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาบุคคลกองบริหารงานบุคคล  
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะอันจะส่งผลให้เพ่ิมศักยภาพในการท างานโดยใช้กระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ 
วิธีการ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้มีความก้าวหน้า
ในการท างานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เกิดความภักดีต่อองค์กรและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี   
อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ที่ปรึกษา
ส านักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2560 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
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การประเมินค่างานและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานและการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และในการนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนคู่มือ 
การปฏิบัติงานจากงานประจ าเพ่ือก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น” โดยคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเชี่ยวชาญ ประจ าส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยของแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ 
เพ่ือที่จะท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังท าให้ข้อผิดพลาด  
ในการท างานลดน้อยลงและบุคลากรสามารถท างานแทนกันได้อย่างเป็นระบบ ระหว่างวันที่ 26 – 28 
มิถุนายน 2560 ณ รีสอร์ทบ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

3.6  สร้างขวัญก าลังใจและหลักประกันความมั่นคงในการท างานให้กับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการสร้างขวัญก าลังใจและหลักประกันความมั่นคงในการท างานให้บุคลากร 
มีความสุขกาย ความสบายใจ ซึ่งขวัญก าลังใจที่ดีจะเป็นตัวก าหนด และเป็นพลังผลักดันให้บุคลากรเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานดังนี้ 

จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันที่
มั่นคงหลังเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันสมาชิกกองทุนฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 376 คน ซึ่งมีข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวข้องกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่
 1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557  
 2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 
 3)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
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พัฒนาระบบประเมินคุณภาพบุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม  
 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
 1) น าแบบประเมินที่คณะท างานปรับปรุงแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ งผ่ านการท าประชาพิจารณ์จากทุ กหน่วยงาน  
เข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 
เม.ย. 2559 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 59 ซึ่งได้รับการเสนอแนะให้ปรับแก้แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ต าแหน่งวิชาการ 
 2) น าแบบประเมินที่ ก.บ.ม. และ ก.บ.พ. ที่ได้รับการเสนอแนะให้ปรับแก้แบบข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้แบบข้อตกลงฯ 
(องค์ประกอบที่ 2) ต าแหน่งวิชาการ 
 3) น าแบบประเมินที่คณะท างานฯ ปรับแก้แบบข้อตกลงฯ (องค์ประกอบที่ 1) ต าแหน่งวิชาการ/
สนับสนุน และ (องค์ประกอบที่ 2) ต าแหน่งวิชาการ น าเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ต่อไป 

 
พัฒนาระบบสวัสดิการ 
 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน โดยใช้นโยบายเปิดประตูสู่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ (Open Door Policy) อาทิ จัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
โดยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น จ านวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
 1) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
 2) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2559 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559    
 3) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2559  
เรื่อง การจ่ายเงินโบนัส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
 4) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5/2559  
เรื่อง การจ่ายเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
 5) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2559  
เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่  
30 กันยายน 2559 
 6)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ลงวันที่  
2 พฤศจิกายน 2559 
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3.7  ประกันคุณภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบาย แนวทาง และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ให้ความส าคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา มีการน าข้อมูล 
ผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐาน  
ที่ก าหนด ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้ พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน และด าเนินการการประเมินผล  
ซึ่งการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน จุดประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับนั้น เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม 
ของสถาบันอันน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

-  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 มีจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด 55 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน โดยมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 55 หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทุกหลักสูตร อยู่ที่ 3.12 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 จ านวนทั้งหมด 9 คณะ  
โดยค่าเฉลี่ยทุกคณะ เท่ากับ 4.10 คะแนน อยู่ในระดับด ีมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะ คะแนนประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) ระดับคุณภาพ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.22 ดี 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.13 ดี 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4.05 ดี 

4. คณะบริหารธุรกิจ 3.91 ดี 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.38 ดี 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.25 ดี 

7. คณะศิลปศาสตร์  3.77 ดี 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.34 ดี 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.87 ดี 
ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 4.10 ดี 
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- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4.16 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 1-5  4.16 4.16 ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต     

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.20  

คะแนน 
3.12 

คะแนน 
3.12  

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 
ร้อยละ 
20.62 

2.58  

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง   
 วิชาการ 

ร้อยละ 30 
ร้อยละ 
27.73 

2.31  

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ข้อ1,2,3,5,6  4.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   3.40 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย     

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 
     งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 6 ข้อ 5.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.50 คะแนน 
4.67 

คะแนน 
4.67  

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและ 
     นักวิจัย 

3.15 คะแนน 
3.31 

คะแนน 
3.31  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2   4.33 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ     

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 
(5 คะแนน) 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3   5.00 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ 
     วัฒนธรรม 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4   5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 : การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม 
     ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
     เอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 7 ข้อ 5.00  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
3.51 

คะแนน 
4.10 คะแนน 4.10  

5.3 ระบบการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
     และคณะ 

5 ข้อ 
(4 คะแนน) 5 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5   4.70 ดีมาก 

หมายเหตุ   ผลคะแนนเป็นผลคะแนนของกรรมการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 3  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) (พ.ศ.2554 – 2558)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคะแนนระดับดี ด้วยคะแนน 4.34 มีผลคะแนน 
ในแต่ละมาตรฐานดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 4.15 ด ี
1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.35 ดี 

2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.99 พอใช้ 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

5. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.85 ดี 

6. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.49 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 4.74 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 5.00 ดีมาก 

รวม 4.34 ด ี
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3.8   บริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณจัดสรร (ปรับโอนเปลี่ยนแปลง) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น  1,292,926,650.00  บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ1,151,571,159.56 
บาท (ร้อยละ 89.06) จ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวน 951,808,700.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวน 894,576,582.13 บาท (ร้อยละ 93.99) และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 341 ,117,950.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 256,994,577.43 บาท (ร้อยละ 75.34)  

แหล่งเงิน ได้รับ (ปรับโอนแล้ว) 
เบิกจ่ายจริง 

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

งบประมาณรายจ่าย 951,808,700.00 894,576,582.13 93.99 

งบประมาณเงินรายได้ 341,117,950.00 256,994,577.43 75.34 

รวม 1,292,926,650.00 1,151,575,159.56 89.06 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จากงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร  
 

 

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

   (หน่วย : บาท) 
สินทรัพย์  

 สินทรัพย์หมุนเวียน  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        752,930,415.76  

  ลูกหนี้ระยะสั้น          57,787,996.80  

  เงินฝากประจ าที่มีก าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี         612,437,634.61 

  วัสดุคงเหลือ            4,548,393.92  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          86,708,279.49  

  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 300.00 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     1,514,413,020.58  
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

  ลูกหนี้ระยะยาว              12,000.00  

  เงินลงทุนระยะยาว 295,000,000.00 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,720,159,696.22 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14,879,771.54 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,030,051,467.76 

รวมสินทรัพย์     3,544.464,488.34 

หนี้สิน   

 หนี้สินหมุนเวียน       

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 96,331,136.05 

  เงินรับฝากระยะสั้น 29,194,591.26 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 126,962.50 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 125,652,689.81 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 4,773,139.00 

  เงินรับฝากระยะยาว 259,920,886.48 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 24,789.83 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 264,718,815.31 

รวมหนี้สิน 390,371,505.12 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  

  ทุน 701,313,920.30 

  รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม 2,452,779,062.92 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 3,154,092,983.22 

รายได้   

  รายได้จากงบประมาณ        1,380,427,282.62  

  รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ 351,756,190.33 

  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 906,158.38 

  รายได้อ่ืน  52,266,010.61 

รวมรายได้  1,785,355,641.94       
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

     

     (หน่วย : บาท)  

ค่าใช้จ่าย   

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 514,678,772.14 

  ค่าบ าเหน็จบ านาญ 231,155,498.79 

  ค่าตอบแทน  145,377,463.26 

  ค่าใช้สอย  336,344,959.17 

  ค่าวัสดุ  48,294,553.82 

  ค่าสาธารณูปโภค 46,795,872.02 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 195,766,859.83 

  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเพ่ือด าเนินงานอื่น 12,255,978.00 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  1,531,347,324.06 

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 254,008,317.88 

   ค่าใช้จ่ายอ่ืน 677,367.03 

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 254,008,317.88 
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โครงการ/ผลงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.  ด้านบริการวิชาการ 

 การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพ่ิมพูนความรู้  
กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท 
เพ่ือน้อมน า แนวคิดและพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาแปลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่ งเป็น 
การบูรณาการการท างานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

4.1  พัฒนางานบริการวิชาการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

การท าลูกประคบจากสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ 
งานบริการการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การท าลูกประคบจากสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ”
ให้กับชุมชนหมู่บ้านหงษ์ประยูร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ซ่ึงมีอาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร โดยน าความรู้มาถ่ายทอดเกี่ยวกับการท าลูกประคบ
สมุนไพรไทยพร้อมกับสาธิตการนวดประคบอย่างถูกวิธี 

 

 

 

 

 

 

 
อบรมแผนธุรกิจและปฏิบัตกิารด าเนินธุรกิจผ่าน social media ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 

       โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการด าเนินธุรกิจ 
ผ่าน social media ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ได้รับเกียรติ
จาก คุณค ารณ สุธีระวงศ์ อดีตผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย 
และที่ปรึกษาด้านธุ รกิจบริษัทชั้นน าอีกมากมาย และ 
คุณพิจักษณ์ สุระชาติ ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน บริษัท  
เจดับบลิวเทค จ ากัด ในวันที่  27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 

http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/DSC_9845.jpg
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ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนมะเซอย่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด
โครงการ “ค่ายพัฒนาชุมชนเพ่ือความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชาวบ้านเพ่ือสร้างสังคมให้มีความสุขโดยมีนักเรียน 
ผู้น าชุมชนและชาวบ้านให้ความสนใจจ านวนมาก ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ต.บ้องตี้  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560  
 

บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ณ จังหวัดเพชรบุรี 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินโครงการบริการวิชาการ
สัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยน าอาจารย์จาก 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้าพบหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ อบต.หนองหญ้าปล้อง  
อบต.ยางน้ ากลัดใต้ และอบต.ท่าตะคร้อ รวมถึงกลุ่มชุมชนทั้ง 3 อบต. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย  
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การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การส ารวจปัญหา ความต้องการ 
และการให้ค าปรึกษา (Focus Group) การก าหนดโจทย์การวิจัย และการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ 
ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ เขาบันได ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดี
วิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 ณ ชุมชน
พ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย” 

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  
พัฒนาอาชีพเพ่ือผู้สูงวัย” วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน (ชุมชนตลาดแก้ว) จังหวัดนนทบุรี  
น าโดยอาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม และอาจารย์ธนาพร บุญชู เป็นวิทยากร
บรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาอาชีพเพ่ือผู้สูงวัย “การท าน้ ายาซักแห้ง”  ซึ่งกล่าวถึงสรรพคุณ
และประโยชน์ของน้ ายาซักแห้ง ชั้นตอนและส่วนผสมวิธีการท า โดยแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติและการใช้ส่วนผสม
ตามค าแนะน าของวิทยากร
อย่างถูกวิ ธี  เมื่ อจัดท า
เสร็จแล้วชุมชนสามารถ
ท าไว้ใช้เองหรือจะน าไป
ประกอบอาชีพเสริมได้ 
 
 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อนฯ 

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ เศรษฐกิจ 
เชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น” วันที่  
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ  
โดยได้รับเกียรติจาก นายมาโนชน์ ศิวิลัย รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาเป็นประธานเปิด
โครงการ  และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดี
ฝ่ายแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร  

และในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา จังหวัดอยุธยา 
โดยได้รับเกียรติจาก อ.ประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้น าชุมชนส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
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ราชมงคลพระนคร อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ ฝึกอบรม

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยมีนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้ความรู้ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าวิถีพอเพียง
ในยุค 4.0 การผลิตบรรจุภัณฑ์ในระบบออฟเซต 
หรือกระบวนการหลังการพิมพ์ (Die cut) แก่ผู้ที่
สนใจ ณ องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
โครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวสัดุอตุสาหกรรม ณ โรงเรียนบางปลาม้า 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยี
วัสดุอุตสาหกรรม  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 25  พฤษภาคม 2560  ณ โรงเรียน 
บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับเกียรติจากผู้อ านวยการ  
พร้อมผู้บริหารของโรงเรียนบางปลาม้าให้การต้อนรับ  

ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติในการเป็นประธานกล่าวเปิด  และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล, ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล, 
ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว และ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับ  
เซรามิกและฝึกปฏิบัติในกิจกรรม “Ceramic  hand  craft” และช่วงบ่ายฝึกกิจกรรมฐาน 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ 
ผ้านาโนมหัศจรรย์ ปริศนาภาษาวัสดุ , นักวัสดุกับความร้อน ช่างกลวัสดุ  และเกมส์รู้จักวัสดุศาสตร์ 
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การพิมพ์และเพนท์สีครามจากธรรมชาติบนผ้าไหมและฝ้ายโดยใช้สารข้นจากแป้งหัวบอนดัดแปร 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพิมพ์และเพนท์ 

สีครามจากธรรมชาติบนผ้าไหมและฝ้ายโดยใช้สารข้นจาก
แป้งหัวบอนดัดแปร” โดย วช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
และคณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่ น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นโดย  
ผศ.จรูญ คล้ายจ้อย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์   
ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากประกอบการและประชาชนทั่วไป ในการอบรม 
การเพนท์สีคราม การพิมพ์สีคราม การพิมพ์สกรีน และ
การย้อมคราม   

 

 

 

 
โครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑ์ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “startup young designer”  
เพ่ือการยกระดับสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าท้องถิ่นเชิงการท่องเที่ยว โดยแบ่งหลักสูตร  
การอบรมเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการลงสี  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
การท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการ
สกรีน และการออกแบบสถานที่
วางจ าหน่ายของที่ระลึกด้านการ
ท่องเที่ยวโดยการใช้อัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ณ โรงเรียนแก่งกระจาน
วิทยา จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 
13-14 กรกฎาคม 2560  
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จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี การรีไซเคิลวัสดุและกากของเสียอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการวัสดุ 

(รีไซเคิล) และกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมจ านวนมาก  
โดยภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์จากหลากหลายหน่วยงานร่วมให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ, ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร, คุณคมสัน ผึ้งแดง เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกการวางแผนโรงงาน ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัทมิตซูบิชิ  
อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และคุณธีรพล ติรวศิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี โอ  
อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด ณ โรงแรม SC PARK กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เพื่อพัฒนาอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวตามภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการ
เครือข่ายชุมชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
และนายปัญญากร คงสมจิตต์ วิทยากรจากภายนอก ในการบรรยายและฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

มะพร้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ช น บ้ า น ล า ก ฆ้ อ น  
จ.นนทบุรี โดยมีสมาชิก
เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
44 คน เมื่อวันที่ 25 – 27 
ตุลาคม 2559 
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 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมตามความร่วมมือกับส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) โดยการน าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Start Up 
ของ มทร.พระนคร ได้แก่ คุณสิริกร วิสูตร เจ้าของธุรกิจน้ าปลาหวาน Siri (สิริ) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงสินค้า 
ในงาน “THAILAND BESTBUYS 2016″ งานมหกรรมสินค้า ของขวัญ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 – 25 ธ.ค. 2559 

 

 

 

 

 

 

 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดนิทรรศการในงาน 12 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการน าเสนอผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ
ในโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการใหม่ Start Up จ านวน 4 ราย ได้แก่ น้ าจิ้มสุกก้ีตราแม่สนิท น้ าปลาหวานสิริ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักตบชวา และผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยน าอาจารย์จาก 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ และ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้าพบหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ อบต.หนองหญ้าปล้อง  
อบต.ยางน้ ากลัดใต้ และอบต.ท่าตะคร้อ รวมถึงกลุ่มชุมชนทั้ง 3 อบต. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  เพ่ือสร้างอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย  
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การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การส ารวจปัญหา ความต้องการ 
และการให้ค าปรึกษา (Focus Group) การก าหนดโจทย์การวิจัย และการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ 
ชุมชนกลุ่มนวดแผน
ไทยพุน้ าร้อน ชุมชน
กลุ่มหัตถกรรมจักสาน
ไม้ไผ่เขาบันได ชุมชน
กลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ย
อิ นทรี ย์ ท่ า ต ะคร้ อ 
ชุมชนเห็ด เ งิ นล้ าน
บ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอ
กะเหรี่ยง ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนพ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี   

 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 
ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ 
ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบไปด้วยการบรรยาย จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงยุค 4.0  2) เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรและลูกค้า  3) การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยทีม  
4) การจัดการวัฒนธรรมองค์อย่างสร้างสรรค์  5) การบริหารจัดการนวัตกรรม  6) การขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 
เพ่ิมผลิตภาพอนาคต  7) เสริมสร้างภาวะผู้น าและการบริหารความขัดแย้ง  8) ASPModel สุดยอดเครื่องมือ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21  9) เพ่ิมศักยภาพการท างานด้วยความคิดบวก  10) การจัดการและ 
การปรับปรุงกระบวนการอย่างเหนือชั้น  และ 11) การบริหารเวลา รวมไปถึงการน าเสนอโครงการ 
ด้านปรับปรุงการท างานเป็นรายกลุ่ม (Group Project Presentation) ณ ห้องมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคาร
มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ห้อง War room ชั้น 2 อาคาร 
Centric บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560, 22 - 23 เมษายน 2560, 
6 - 7, 20 - 21 พฤษภาคม 2560, 10 - 11, 24 มิถุนายน 2560 และ 1 กรกฎาคม 2560 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการจ านวน 265 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 25 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.80 โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทาง เทคโนโลยี (คน) 50 101 

2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน) 100 164 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 80.00 97.80 

 

  
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี (งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
 
 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. จ านวนผู้รับบริการ (คน) 250 265 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) 90.00 94.40 

4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 86.00 99.62 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ (ร้อยละ) 

85.00 97.80 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ) 95.00 100.00 
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4.2 การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าวุ้นกรอบน  าตาลสด และข้าวเหนียว-หมูเส้น ซึ่งเป็นความต้องการของ
ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้เกิดรายได้เพ่ิมในชุมชนจากการน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด และข้าวเหนียว-หมูเส้น แก่วิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมาชิกชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 54 คน เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท าเยลลี่ผลไม้ แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา 

อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีมีสมาชิก กลุ่มเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร 
และอาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ และวิทยากรจากภายนอก คือ รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  
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 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน  าสมุนไพร และการท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยฟรุตสลัด  
(น้ าสมุนไพร ได้แก่ น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ าดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม น้ าฝาง ) แก่กลุ่มชุมชนทิพวัล 1 
เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 80 คน  
เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และวิทยากรจากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์จุฑามาศ  
พีรพัชระ และนางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและจัดท ากระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่พนักงาน
บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จ ากัด ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์รุ่งฤทัย ร าพึงจิต  
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โครงการ/ผลงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักในความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมา
โดยตลอดด้วยเชื่อมั่นว่า วัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป โดยจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยฯ ให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และ
มรดกท่ีล้ าค่าของชาติให้คงอยู่อย่างม่ันคงต่อไป 

5.1  สืบสานประเพณี เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทย 

ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วถิีไทย 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน  

งานราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย 
ภายในงานมีใส่บาตร พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม และ 
จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมร าวงย้อนยุค เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
ชมรมศิลปะการแสดง รว่มกับ คณะศิลปศาสตร์ อวดศักยภาพในงานเทศกาลดนตรี  
และการแสดงนานาชาติครัง้ที่ 7 

     อ.วัชรพงษ์  สู งปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมมือกับคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการโครงการ 
ศิลปศาสตร์ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าร่วม 
ในงาน The 7th KPRU Music and Dance Festival 
2017 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่าง
วันที่  20 - 22 มกราคม 2560 โดยมีนักแสดงจาก
ประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 9 ประเทศ ประกอบด้วย 
ประเทศตุรกี คาซัคสถาน เอธิโอเปีย ประเทศจีน  
อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย อินเดีย และประเทศไทย 
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แสดงฝีมอืจัดดอกไม้และขนมไทย ในงานเลี้ยงต้อนรบัประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ และ คณบดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติแสดงฝีมือ 
การจัดดอกไม้ และขนมไทย ในงานเลี้ยงต้อนรับ นายโรดรีโก  
โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์   
ในฐานะแขกของรัฐบาลเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ ณ ท าเนียบรัฐบาล 20 - 22 มี.ค.60  

 
 
 

ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ 

วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร จัดนิทรรศการ 
ในงานเทศกาลสงกรานต์ น าโดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมรัชตะ  
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้บริหาร และ
นักศึกษาโชว์ศักยภาพด้านวัฒนธรรม พร้อมจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย
จากชมรมศิลปะการแสดง ราชมงคลพระนคร จ านวน 4 ชุด ได้แก่  
ร าซัดชาตรีร าถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระบ าวิชนี  
เซิ้งกะโป๋ (กะลา) และออกร้านอาหารต ารับโชติเวช ซึ่งการจัดกิจกรรม
สอดรับกับนโยบายและเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ในด้านศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
ในสายตาของชาวต่างชาติในประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น ระหว่าง
วันที่ 15-16 เมษายน 2560  

 

พิธีเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 และงานเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรม 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร  
8 ราชมงคล เปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ครั้ งที่  9 โดยจัดแสดงนิทรรศการ  
ในหัวข้อ“เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” 
ซึ่งภายในมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดบูธ  ถึง 17 บูธ  
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก สร้างเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย 
และสร้างความรัก ความสามัคคี ณ มทร.พระนคร  
ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 

http://www.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2017/03/17362685_1504981459511851_9192341770099074799_n.jpg
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คณะคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่วัฒนธรรมในต่างแดน 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์   

ให้ด าเนินการสาธิตและสอนการท าขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
และประชาชนชาวไทยในแคนาดา ณ โรงเรียนสอนท าอาหารและโภชนาการ Canadian School of Natural 
Nutrition,BC ประ เทศแคนาดา 
นอกจากนี้ ได้ร่วมเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย 
อาทิเช่น อาหาร การแกะสลัก ซึ่ง
ภายในงานสาธิตการแกะสละและ
ท าอาหารสู่ สายตาชาวต่างชาติ   
ในงาน Thai Festival ณ Vancouver 
Art Gallery ป ร ะ เ ท ศ แ ค น า ด า 
ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 
 
 

5.2   ท านุบ ารุงพิธีกรรมทางศาสนา   

กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” 
  รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” โดยผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมท าบุญผ้าป่าการศึกษา เป็นเงิน 33,109 บาท และ
ต้นกล้า ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ จ านวน 200 ต้น พร้อม
ถวายภัตตาหารเพล และสังฆทาน แก่ท่านพระคร ู
ศรีรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม  
เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วย
พระสงฆ์ 3 รูป เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 
2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี 
มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
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ถวายเทียนพรรษา วัดนรนาถฯ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2560 เพ่ือส่งเสริมและ 
สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และ
ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตลอดจนเป็นการน้อมน าหลักธรรมค าสั่งสอนไป
ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ พระอุโบสถ 
วัดนรนาถสุนทริการาม วันที่  3 กรกฎาคม 
2560 

 

 

 

ราชมงคลพระนคร แห่เทียนพรรษา ร่วมกับ ส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้   

นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเทียน
พรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

การนี้ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานในพิธีถวาย
เทียนพรรษา ประจ าปี 2560 เพ่ือสืบสานวิถีไทยตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยมี
ผู้บริหารและข้าราชการของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในสังกัด ผู้บริหาร 
ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในท าเนียบ

รัฐบาล รวมถึง หน่วยงานและชุมชนโดยรอบ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง 
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5.3 รักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 

เรียนรู้หลักพอเพียง ตามรอยค าสอนพ่อ 
  กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการมทร.พระนคร สนองพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2560 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยนักศึกษาทุกคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับฟังการบรรยายแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มาของการก่อตั้งศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง โดยภายในศูนย์ 
ใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์  4 
อย่าง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ที่ว่า 
“การปลูกป่า ถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ 
ให้ เขาได้ ให้ ใช้วิธีปลูกไม้  3 อย่าง แต่มี
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้  
ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน 
ปลูกรับซับน้ า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย
โดยรับน้ าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า” บรรยายโดย อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร 
ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 
 
ครูช่างรวมใจสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพ่ือส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ   
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ได้จัดโครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรทะเล เพ่ือส่งเสริมและสืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปีที่ 3 มุ่งเน้นให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล ป่าบก ป่าชายเลน  
แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการังชายฝั่งที่เป็นสถานที่
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าทะเลขนาดเล็ก มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 30 คน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ 
และทะเลไทย ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560  
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“ปลูกป่าในใจคน” น้อมน า-สืบผ่านปลูกฝังเยาวชน 
นักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวม 56 คน เดินทางไปยังพ้ืนที่แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 
เพ่ือเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แบบบูรณาการ 
ประกอบด้วยการจัดท าแผนผังต้นไม้ การบ ารุงรักษา
ต้นไม้ และใส่ ปุ๋ ยต้ นไม้ เดิ ม พร้ อมปลู กกล้ า ไม้ 
ต้นอินทนิล อันเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ จ านวน 100 ต้น  

 พ้ืนที่แปลง 905 เป็นพื้นที่สนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่ง ม.ราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการ

สนองพระราชด าริในพ้ืนที่นี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548  โดยปลูกและ
บ ารุงรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ และ
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 คณะ 
เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รู้ค่าการใช้ประโยชน์
ของพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนสืบไป 
 

 
กิจกรรมอื่นๆ 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือน้ าปานะ พิธีถวาย 
อาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมตั้งจุดลงนามถวายพระพรชัย
มงคล เพ่ือแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมดี
ฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
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ราชมงคลพระนครร าลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” 
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา 

โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และ
นักศึกษา ร่วมงาน “วันรพีร าลึก” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์และเพ่ือร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลพระรูปพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 

 

 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเช้า
แด่พระสงฆ์ พิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง น้ าปานะ และพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ  
กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระฉายาลักษณ์ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
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“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 
มหาวิทยาลัยจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณ

อันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใส
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบ าบัด  
ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 28 คน นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของราชมงคลพระนคร การแสดงดนตรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
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เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีบ าเพ็ญ

กุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
หาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่18 ตุลาคม พ.ศ.2559  

นอกจากนี้ ยังมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรม เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดและรองเจ้าคณะภาค 13  
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร  
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ราชมงคลพระนคร จับมือ รัฐบาล ระดมจิตอาสาผลิต “ถุงข้าวพอเพียง”  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบข้าวเปลือก บรรจุถุงผ้าที่มีข้อความว่า “พอเพียง”  

ติดอยู่ด้านหน้า วันละ 20,000 ถุง ให้กับนางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเขต 1 และ 
14 ซึ่งเป็นผู้แทนจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าไปส่งมอบให้กับส านักพระราชวัง ในการแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวัง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คิด(ส์)ดี ท าดี…เพ่ือพ่อ  
  มทร.พระนคร จัดแคมเปญยักษ์ ท าดีถวายพ่อ เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ได้จัด
กิจกรรม คิด (ส์ )ดี  ท าดี … เ พ่ือ พ่อ เ พ่ือน้อมถวาย เป็ น 
พระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่  9 โดยคณะผู้บริหาร 
บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 คณะได้ร่วมบริจาคสิ่ งของ
เครื่องใช้จ าเป็น รวมถึงเครื่อง อุปโภคและบริโภคให้กับ
ประชาชนที่ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณด้านหน้า
ตึกส านักงานอธิการบดีและด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 

 

 

 
 



- 138 - 
 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ I กองนโยบายและแผน 
 

ดอกไม้แห่งราชัน 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดท าพวงมาลัยขนาด ใหญ่ 
จัดแสดง ชื่อว่า “มาลัยแห่งความจงรักภักดี”ออกแบบโดยอ.อนุสรณ์ ใจทน ได้รับ
ความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกันประดิษฐ์จากการน าใบลานมา
ขัดคล้องสานเป็นพวงเพ่ือสื่อถึงสานสายใยรัก ที่ปวงประชามีต่อพระองค์ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร เพ่ือถวายอาลัย และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
นอกจากนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับมอบ 
โล่ที่ระลึกจาก รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ หัวหน้าโครงการบุหงาโครงการหลวง 
ในงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง”  

 
 

พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร    
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
วันที่ 20 มกราคม 2560 

 

 
ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง 
 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธาน
เปิดโครงการดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม 
ดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้จัดท าต้นแบบ ดอกไม้จันทน์  
“ภักดีภูมินทร์” พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอด  
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ราชมงคลพระนคร รว่มเปน็ส่วนหน่ึงในการท าความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน 
เมื่ อวันที่  26  ตุ ลาคม 2560  มหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท า 
ความดี จัดตั้งศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการ
ห้องน้ า จุ ดประชาสัมพันธ์ บริ การข้อมูล พร้อมทั้ ง
ถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านจอ LED หน้ามหาวิทยาลัย 
ส าหรับอ านวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวาย
ดอกไม้ จั นทน์  งานพระราช พิ ธี ถ ว า ย พ ร ะ เ พ ลิ ง 
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ณ ศูนย์เทเวศร์ 

พร้อมทั้งเป็นสถานที่ต้อนรับและรับรองข้าราชการระดับสูง แขกคนส าคัญที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี 
ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร และในช่วงเย็น รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล และวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวาย

ดอกไม้จันทน์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร พร้อมชม 
การแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย จากชมรมศิลปะการแสดง
ราชมงคลพระนคร การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
จากองค์การนักศึกษาและชมรมดนตรีร าชมงคล 
พระนคร การบรรเลงดนตรีไทย จากคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 
ราชมงคล 9 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ 
  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ เพ่ือถวายเป็น 
พระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ในวันที่ 29 มิถุนายน 
2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
  
 
 
 
 



ข�อมูลสถิติ 
ป�การศึกษา 2560
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ข้อมูลสถิติ ปีการศึกษา 2560   
 
 ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2560  
(ตามเล่มรายงานสถิติประจ าปีการศึกษา 2560) สรุปได้ดังนี้ 

 
1. หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน จ านวน 24 หลักสูตร 
67 สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ปริญญาตรี 16 หลักสูตร 54 
สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา และ 
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 

 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน 
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2. ผลการรับนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2560  มีผู้สนใจสมัครเรียน จ านวน 11,482 คน  มหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จ านวน 
4,522 คน คิดเป็นร้อยละ 39.38 ของจ านวนผู้สมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) โดยรับนักศึกษา 
ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 207 คน (104.80%) และรับนักศึกษาได้สูงกว่าจ านวนนักศึกษาที่รับไว้  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 68 คน (1.53%)  

จ านวนแผนการรับ ผู้สมัคร และนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษารับไว้เทียบกับแผนการรับ ปีการศึกษา 2560 
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2.1  แผนการรับนักศึกษาใหม่ 

 

  

 2.2  จ านวนนักศึกษาที่มาสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (4,315 คน) 

จ านวนนักศึกษาที่มาสมัคร ปีการศึกษา 2560 (11,482 คน) 
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 2.3  จ านวนนักศึกษาที่รับไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนักศึกษาที่รับไว้ ปีการศึกษา 2560 (4,522 คน) 

จ านวนนักศึกษาที่รับไว้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (4,522 คน) 
           จ าแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 
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 2.4  ประเภทการรับเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. นักศึกษาทั้งหมด  

 3.1 นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดคงอยู่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2560 จ านวน 13,824 คน จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 574 คน (4.15%) ปริญญาตรี  
จ านวน 12,547 คน (90.76%) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 321 คน (2.32%) ระดับปริญญาโท จ านวน 
354 คน (2.56%)  และระดับปริญญาเอก จ านวน 28 คน (0.20%) โดยมีสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมดคงอยู่  
สายวิทยาศาสตร์ : สายสังคมศาสตร์ เท่ากับ 59.56 : 40.44 

 

นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา (13,824 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการรับเข้า ปีการศึกษา 2560 (จ านวนนักศึกษารับไว้ 4,522 คน) 
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นักศึกษาทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2559 (13,824 คน) 
จ าแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 
3,223 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 2,906 คน (90.16%) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน  
196 คน (6.08%) และระดับปริญญาโท จ านวน 121 คน (3.75%) โดยมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา 
สายวิทยาศาสตร์ : สายสังคมศาสตร์ เท่ากับ 54.89 : 45.11 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับการศึกษา (3,223 คน) 
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ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (3,223 คน) 
จ าแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 นักศึกษาออกระหว่างปี  มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาออกระหว่างปี  ปีการศึกษา 2559  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) จ านวน 1,172 คน คิดเป็นร้อยละ 8.52  เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 13,760 คน จ าแนกเป็น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 48 คน (4.10%) ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1,082 คน (92.32%)  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 6 คน  (0.51%) ปริญญา
โท จ านวน 35 คน  (2.99%) และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน (0.09%) โดยมีสัดส่วนนักศึกษา 
ออกระหว่างปี สายวิทยาศาสตร์ : สายสังคมศาสตร์ เท่ากับ 70.90 : 29.10 

 

นักศึกษาออกระหว่างปี ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับการศึกษา (1,172 คน) 
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นักศึกษาออกระหว่างปี ประจ าปีการศึกษา 2559 (1,172 คน) 
จ าแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับสาเหตุของการออกระหว่างปี มากที่สุด คือ ถอนสภาพ (ไม่ลงทะเบียน, ขาดการติดต่อ) จ านวน 
618 คน (52.73%) รองลงไปคือ พ้นสภาพ (คะแนนไม่ถึงเกณฑ์) จ านวน 357 คน (30.46%) ลาออกและอ่ืนๆ 
จ านวน 197 คน (16.81%) 

 

นักศึกษาออกระหว่างปี ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสาเหตุการออก (1,172 คน) 
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4. บุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 จ านวน 
1,214 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 520 คน (42.83%) และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 
694 คน (57.17%)  

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 จ านวน  1,214 คน 
จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 520 คน (42.83%) และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 694 คน 
(57.17%)  

 

บุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร (1,214 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1   จ าแนกตามประเภทบุคลากร   

4.1.1  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 520 คน จ าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จ านวน 306 คน (58.85%) พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 201 คน (38.65%) ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 11 คน 
(2.12%) และพนักงานราชการ จ านวน 2 คน (0.38%)   

4.1.2  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 694 คน จ าแนกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 300 คน 
(0.43%) ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 243 คน (35.01%) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 72 คน 
(10.37%) ลูกจ้างประจ า จ านวน 54 คน (7.78%) และพนักงานราชการ จ านวน 25 คน (3.60%) 
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4.2   จ าแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี จ านวน 492 คน (40.53%) ปริญญาโท จ านวน 507 คน (41.76%) ต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 109 คน (8.98%) ปริญญาเอก จ านวน 105 คน (8.65%) และต่ ากว่าปริญญาเอก จ านวน 1 
คน (0.08%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร จ าแนกตามสายงานและประเภทของบุคลากร (1,214 คน) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา (1,214 คน) 
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4.3   จ าแนกตามระดับต าแหน่งวิชาการ  

บุคลากรสายวิชาการ  จ านวน 520 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 139 คน (26.73%) รองศาสตราจารย์ จ านวน 7 คน (1.35%) และต าแหน่ง
อาจารย์ จ านวน 374 คน  (71.92%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. งบประมาณ 

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงิน 
1,302,926,650 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวนเงิน 961,808,700 บาท (73.82%) และ
งบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน 341,117,950 บาท (26.18%) 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1,302,926,650 บาท) 

 

บุคลากร จ าแนกตามระดับต าแหน่งวิชาการ (520 คน) 



- 152 - 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ I กองนโยบายและแผน 
 

5.1 งบประมาณรายจ่าย  มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  961,808,700  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 
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5.2 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตั้งรายจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ จ านวนเงินทั้งสิ้น 341,117,950 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการพัฒนา มทร.พระนคร
ป�การศึกษา 2561
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แผนการพัฒนา มทร.พระนคร ในปีการศึกษา 2561 
 

 

ในปลายปี พ.ศ.2560 ได้มีการด าเนินการาจัดท าแผนพัฒนายุทศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2574) และได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัย แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการน าแผนดังกล่าวมาปรับใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก โดยเล่มแผนฯ 15 ปี และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2561 จะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

   วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม 

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

 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

สร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติ ตาม ความถนัด
ให้เกิดแรงบันดาลใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองเพื่อประโยชนส์่วนรวม 

ทักษะการคิดเป็นระบบ หมายถึง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หมายถึง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิตัล(Digital)  
ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  

เป็นที่พึ่งของสังคม หมายถึง เพ่ือพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ เป็นผู้น า 
และเป็นคนด ี(เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา) 
 
  พันธกิจ (Mission) 

 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ 
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
   เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 

  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า ด้านการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 
RMUTP strives to be one of the powerful technological university,  
Which produces internationally recognized hands-on graduates. 
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   ค่านิยมหลัก (Core Values)  

คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 
Think Creatively, Do Professionally 

   เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
An innovative and Technological University for the Land 

 ค าอธิบายเอกลักษณ์ 

 มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่สมดุลกับธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต 
 
   อัตลักษณ์ (Identity) 
 

บัณฑิตนักปฏบิัต ิ  ใฝ่รู้    สู้งาน    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีคุณธรรม 
Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity 

 
  ค าอธิบายอัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง
อย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มีความ
รับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

สู้งาน  หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางาน
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

   สุภาษิตสากล 

ป า โลกสฺมิ ปชฺโชโต 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

Intelligence is the light in the world 
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   ปณิธาน (Determination) 
 

R  M  U  T  P 
 R  : Responsibility  ความรับผิดชอบ 
 M  : Mastery  ความเช่ียวชาญ 
 U  :  Unity  รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 

T  : Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
 P  : Personal Integrity  มีคุณธรรม  
 
 ค าอธบิายปณธิาน 

Responsibility   หมายถึง สร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ 
Mastery    หมายถึง มีคณุภาพในระดับเป็นที่พึ่งของสังคม 
Unity     หมายถึง การท างานเป็นทีม  

   Technology    หมายถึง คดิเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ สร้างนวัตกรรม 
                      เพื่อให้ประโยชน์แก่สังคม 
                    Personal Integrity   หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ  
                                                             มีธรรมาภิบาล  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 – 2574  

  มหาวิทยาลัย วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านเพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเพื่อตอบสนองพันธกิจ 
รวมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ค่านิยม ปณิธาน และปรัชญาของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์
น้ีเป็นแผนเชิงรุก ซึ่งจะท าให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปแบบก้าวกระโดด และยังคงมีการแก้ไข ปรับปรุง
ก าจัดจุดอ่อน ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้มหาวิทยาลัยเข้มแข็งยิ่งขึ้นดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

Ultimate Outcome (Goal) 
 การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. มีผู้สมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าศึกษา 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตเพ่ิมขึ้น 
3. จ านวนบัณฑิตที่สามารถมีงานท า หรือเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ภายใน 1 ปีเพ่ิมขึ้น 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
5. นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี/ภาษาต่างประเทศ/Soft skill ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
6. นักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นที่พึ่งของสังคม 
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เพื่อพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป้าประสงค์ 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรง  
บันดาลใจให้นักศึกษา 

1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพฒันา 

Ultimate Outcome (Goal):  
 ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านในระดับชาติและอาเซียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ผลงานวิจัยสมารถน าไปเผยแพร่ (Publication) สู่การจดสิทธิบัตรและส่งเสริมเทคโนโลยีได้จริง 
2. ผลงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบทุกมิติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทย าลัย 

เช่น ด้านการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร สร้างองค์ความรู้ การเขียนต ารา 
3. ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์สังคมและส่วนรวม 
4. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 

เป้าประสงค์ 
 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

Ultimate Outcome (Goal)  
 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  

1. น าผลงานการบริการวิชาการมาพัฒนาการจัดเรียนการสอนเพ่ือความเป็นเลิศ 
2. น าผลงานการบริการวิชาการมาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมากขึ้น  

มีศิษย์เก่าที่น าผลงานด้านเทคโนโลยีใหม่ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน เช่น บริจาคห้องปฏิบัติการ
ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง 

3. พัฒนาผลงานใหม่เพื่อบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4. ช่วยเหลือสังคมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์ 
 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก  
  3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน 
 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
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 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Ultimate Outcome (Goal):  
 ประชาคมได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. สร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร 
2. พัฒนาความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก 
3. บูรณาการร่วมกับสังคมภายนอก เพื่อความเป็นไทยและสากล 

เป้าประสงค์ 
4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ประเทศ 
4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

Ultimate Outcome (Goal):  
 มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. มีหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาความมีวินัยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรที่เข้มแข็ง 
3. มีการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบและมีความเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ 
 5.1  มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 

และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 5.2  ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วม

และธรรมาภิบาล 
 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจดัการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
  

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศกึษา 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนด้วยองค์ความรู้ใหม่
จากการวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน หนังสือ  
ต ารา ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง) 
1.1.2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสร้างแรงบันดาลใจของอาจารย์
ผู้สอน 
 

1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์นักศึกษาและ 
ผู้มารับบริการ) ในการได้รับการสนับสนุนให้เกิดความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย  
 

1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย  
มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมีความสามารถ
สูง (จากในประเทศและสากล) 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ 
มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่ง
ของสังคม 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน 
ประกอบด้วย  
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 
 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) 



- 161 - 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อโครงการวิจัย 
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมกีารพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย 
2.2.2 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ด าเนินการประสบผลส าเสร็จตามสัญญา 
 

2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทาง
เทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย ์

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาต่อจ านวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
2.3.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย (จ านวนหน่วยงานภายนอก
สนับสนุนวิจัย จ านวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่
ได้รับเพื่อการวิจัยจากภายนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 162 - 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการ
วิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและ
บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก 

3.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มีผลงานส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค ์
 

3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ
มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 

3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักวจิัย และผู้รับบริการ
ด้านการบริหารงานวิจัย) ต่อการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 
 

3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

3.3.1 จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 
3.3.2 จ านวนองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถพัฒนาให้น าไปใช้ 
ในการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการ
บริการวิชาการ 

3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ (ล้านบาท) 
 

3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่
พึ่งทางเทคโนโลยีและการพฒันาอาชีพ 

3.5.1 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนา
อาชีพ (ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและ (เป็นที่พึ่งของสังคม) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 

4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(ตามยุทธศาสตร์ชาติ) 
 

4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษา
สิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 

4.2.1 จ านวนงบประมาณบูรณาการเพื่อการบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล (ล้านบาท) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
   

5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการท างานและการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ (ระดับบริหาร อาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน
ตามหลักธรรมาภิบาล) 
 

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University 

5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ เจ้าหน้าที่  
นักศึกษาและผู้รับบริการ) ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นมหาวิทยาลัย Digital University 
 

5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือ
ต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วมและ 
ธรรมาภิบาล 

5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากรภายใน กรรมการ 
ผู้มารับบริการ) ในด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  
5.3.2 จ านวนรางวัลด้านการบริหารจัดการในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital 
Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5.4.1 สัดส่วนการได้รับงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ต่องบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน 
สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

5.5.1 จ านวนงบประมาณมีความพร้อมเพื่อการพัฒนาและบริหารกิจการมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รวมรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณ
ภาครัฐ) 
 
 
 
 
 



จัดท ำโดย 
งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

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



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