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กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
RMUTP’s Development Strategies 

ดวงสุดา เตโชติรส1* 

1รองศาสตราจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ง

ไดกำหนดไวเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัยในชวงเวลาดำรงตำแหนงอธิการบดีในรอบวาระที่ 2 

(พ.ศ. 2552-2556) โดยไดวางกลยุทธการพัฒนาไว 9 ดานใหครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา อันไดแก 

การบูรณาการหลักสูตรแบบองครวม การสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง การบริหารจัดการเชิงรุก 

การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

การใหบริการวิชาการเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนและสืบสานงาน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐเชิงบูรณาการ และ 

การเผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ เพื่อใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ไดนำเสนอผลการดำเนินงานตาม 

กลยุทธในรอบ 1 ป ของการบริหารมหาวิทยาลัยดวย 

Abstract 

 This paper addresses the strategies that our university adopts the new for running tasks 

and used to bring about our university development. It identified 9 key strategies that led the 

adoption of university development, including all university missions such as holistic integrated 

curriculum development, strengthening specific vocational education, strategic management, 

student development, professional development, academic service to community, art, culture and 

environment conservation, integrated research invention and innovation development, as well as, 

knowledge published and transfered to achieve the excellence. All of them aim to respond the 

increasing of potential and competitiveness and also present the performance of these strategies  

in the 1-year round. 
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1. บทนำ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปนสถาบัน อุดมศึกษาที่ดำเนินงานอยูภายใต 

พันธกิจการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4 ดาน 

หลัก คือ 

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุงเนน 

วิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสราง 

บัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 

เพ่ือถายทอด และสรางมูลคาเพิ่มใหแก ภาค 

การผลิต ภาคการบริการ และชุมชน 

 3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสราง 

อาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษา 

สิ่งแวดลอม 

 โดยมีวัตถุประสงคในการดำเนินงานให 

บรรลุภารกิจ ไดแก 

 1. เพื่อผลิตกำลังคนดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของ 

ประเทศ 

 2. เพื่อผลิตกำลังคนดานสังคมศาสตรที่มี 

คุณภาพตามความตองการของประเทศ 

 3. เพื่อใหบริการวิชาการแกหนวยงาน/  

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมีความรู  

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อศักยภาพ 

ในการแขงขันของประเทศ 

 4. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน 

ในการอนุรักษ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอด 

องคความรู และสรางนวัตกรรมที่นำไปสูการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ 

 ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตั้งแต 

ปงบประมาณ 2553 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัย 

ไดปรับนโยบายและแนวทางในการพัฒนา  

มหาวิทยาลัย โดยกำหนดกลยุทธการพัฒนาไว 9  

กลยุทธหลัก ซึ่งมีความสอดคลองกับ 3 ประเด็น 

ยุทธศาสตร และ 6 ผลผลิตที่ตอบสนองการ 

พัฒนาประเทศ และไดกำหนดมาตรการรองรับ 

กลยุทธ ไวอยางชัดเจน ตลอดจนไดกำหนด 

เปาหมายในการดำเนินงาน มีการกำกับติดตาม 

การรายงานผลการดำเนินงาน การประเมินผล

การดำเนินงานตามกลยุทธที่กำหนดรวมทั้งผล 

การดำเนินงานสำคัญตาง ๆ ตามภารกิจเรงดวน

อีกดวย โดยมุงหวังใหผลการดำเนินงานตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยไดเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา

ระบบการอุดมศึกษาของไทย และมีสวนชวยใน

การพัฒนาศักยภาพของประเทศในดานตาง ๆ  

ตอไปในอนาคต 

2. กลยุทธหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 มหาวิทยาลัยไดกำหนดกลยุทธในการพัฒนา 

ไว 9 กลยุทธหลักพรอมมาตรการรองรับไว ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 

 1.1 พัฒนาหลั กสู ตรสนองตอบความ 

ตองการของสังคม 

 1.2 พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหกับผูมีงานทำ 

 1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

 1.4 พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยทั้ง

ในและตางประเทศ 
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 1.5 จัดการเรียนการสอน E-Learning 

2. การสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

 2.1 พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ หอง

สมุดใหทันสมัย 

 2.2 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

 2.3 จัดทำคลังความรู 

 2.4 สงเสริมสหกิจศึกษาทั้งในและตาง

ประเทศ 

 2.5 พัฒนาระบบคุณภาพที่เนนมาตรฐาน

สากล 

3. การบริหารจัดการเชิงรุก 

 3.1 สรางเครือขายมาตรฐานขอมูลและ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 3.2 พัฒนาผูบริหารรุนใหมเพื่อพรอมตอ

การเปลี่ยนแปลง 

 3.3 ป รั บปรุ ง พัฒนาร ะบบง านสู ก า ร

เปล่ียนแปลง 

 3.4 ประชาสัมพันธและแนะแนวเชิงรุก 

 3.5 พัฒนาระบบสื่อสารทั้ งภายในและ

ภายนอกองคกร 

 3.6 หารายไดจากทรัพยสินและองคความรู

ที่บุคลากรมีอยู 

 3.7 พัฒนาลักษณะทางกายภาพของทุก

ศูนยในมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากร 
 ที่มีคุณคา 

 4.1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลกอาชีพ 

 4.2 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 4.3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน 

การทำงาน และการดำรงชีวิต 

 4.4 สงเสริมสุขภาวะที่ดีใหกับนักศึกษา 

 4.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 

 4.6 สรางความรวมมือกับสถานศึกษาและ

สถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ 

 4.7 จัดการเรียนรู เพื่ อ เสริมสร างและ

ซอมแซมเสริมฐานความรูใหกับนักศึกษา 

 4.8 พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแข็ง 

 4.9 สรางความรวมมือกับศิษยเกา 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

 5.1 ปลูกจิตสำนึกในการทำงานรวมกัน 

 5.2 สรางเครือขายความรวมมือการจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 5.3 เสริมสรางสุขภาวะที่ดีใหกับบุคลากร 

 5.4 จัดทำ Training Roadmap และ 

Career Path สำหรับบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

 5.5 พัฒนาคุณ วุฒิทางการศึ กษาและ

ตำแหนงทางวิชาการ 

6. ใหบริการวิชาการเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพ 
 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสงเสริม 

อาชีพเดิมและสรางอาชีพใหมใหแกชุมชน 

 6.2 จัดตั้งศูนยวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

และตางประเทศ 

 6.3 ผลิตสื่อเพื่อสรางและพัฒนาวิชาชีพ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 6.4 พัฒนาศูนยภาษาเพื่อใหบริการวิชาการ

และหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

 6.5 พัฒนาศูนยซอมบำรุงเครื่องจักรเพื่อ
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สรางชื่อเสียงและหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

 6.6 ขยายเครือขายความรวมมือการบริการ 

รวมกันกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

7. สนับสนุนและสืบสานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒน- 
 ธรรมและสิ่งแวดลอม 

 7.1 ทุกคณะจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

และศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

 7.2 ศึกษาคนควาผสมผสานเทคโนโลยีกับ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 7.3 บูรณาการ อนุรักษ สงเสริมและทำนุ-

บำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในการ

จัดการศึกษา 

 7.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 

 7.5 จัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

8. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
 เชิงบูรณาการ 

 8.1 สรางงานวิจัยรวมกับภาครัฐและภาค

เอกชน 

 8.2 สรางเครือขายการวิจัย 

 8.3 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

 8.4 พัฒนาตนกลานักวิจัย 

 8.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนานักวิจัย 

 8.6 พัฒนาศูนยบมเพาะ 

 8.7 จัดตั้ ง ศูนยวิ จัยสถาบันเพื่ อ พัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 8.8 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา 

9. การเผยแพรและถายทอดองคความรูสูความ 
 เปนเลิศ 

 9.1 จัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศในดาน 

ตาง ๆ  

 9.2 จัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อการเผย

แพรประชาสัมพันธ และสรางเครือขายดานงาน 

วิจัย สิ่ งประดิษฐ และนวัตกรรม ในระดับ

นานาชาติ 

3. ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ 9 ดาน 

1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 

 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมุงพัฒนา 

บัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิชาการ และ 

เชิงปฏิบัติการ มีความพรอมที่จะทำงานและ 

สามารถพัฒนาตนเองใหกาวทันตอวิวัฒนาการ 

ทางสังคมและเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝงความมี 

ระเบียบวินัย สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ หนาที่ 

ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  

 ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยจัดการ 

ศึกษาในหลักสูตร 91 สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งสิ้น  

11,745 คน ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของ 

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทากับ  

รอยละ 75.73 และบัณฑิตมีงานทำตรงสาขา 

ที่เรียน รอยละ 67.20 

 ดานการพัฒนาหลักสูตร ไดเร่ิมเปดหลักสูตร 

วศ.บ. เพื่อปรับวุฒิ ใน 4 สาขาวิชา (เครื่องกล 

ไฟฟา อุตสาหการ และอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม) สำหรับผูที่จบ อส.บ. และ คอ.บ. 

เพื่อเปนหลักสูตรตอยอดใหกับผูมีงานทำ พัฒนา

หลักสูตรภาษาไทยประยุกต เปนหลักสูตร

นานาชาติโดยจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการ

อาชีพหนานหนิง ประเทศจีน 2 ป และคณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 2 ป จะมีผูจบการศึกษารุนแรกในป 

2553 นี้ และกำลังศึกษาความเปนไปไดในการ 

จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติรวมกับ
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มหาวิทยาลัย FHWS ประเทศเยอรมนี 

 ดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาโดยผลิตส่ือ e-Learning ในรายวิชา

ของหลักสูตรปกติในวิชาแกนทั้ง 9 คณะ และ

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสำหรับบุคคลท่ัวไป ผลิต 

รายการโทรทัศน เพื่อการศึกษาทางไกลผาน 

ดาวเทียม 47 เรื่อง และไดจัดฝกอบรมบุคลากร 

ในการผลิตส่ือและการสรางบทเรียน e-Learning  

และดำเนินการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา 

ทางไกลผานดาวเทียม จำนวน 47 เรื่อง 214  

ตอน และผลิตรายการวิทยุ “รายการเทคโนโลยี 

เพื่อชีวิต” จำนวน 46 ตอน ออกอากาศทางสถานี 

วิทยุของมหาวิทยาลัย 

2. การสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

 มหาวิทยาลัยพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 

และทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิต โดยใหความ 

สำคัญกับการเรียนรูแบบบูรณาการ และเสริม 

สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต และระดม 

ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา โดยพัฒนา 

หองเรียน/หองปฏิบัติการตามโครงการยุทธศาสตร 

การพัฒนามหาวิทยาลัย ดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีตามมติคณะรัฐมนตรี พัฒนาระบบ 

บริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาระบบ 

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ดวยการ 

ปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

 พัฒนาเว็บไซตคลังความรูของทุกหนวยงาน  

ฝกอบรมบุคลากรในการพัฒนาเว็บบล็อกราย  

บุคคล ประสานความรวมมือเครือขายการเรียนรู  

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล พัฒนาระบบ 

คลังปญญาซึ่งมีฐานความรู 208 เรื่อง 

 ดานสหกิจศึกษา ดำเนินการฝกอบรม 

อาจารยนิเทศกสหกิจศึกษาจำนวน 112 ราย  

เตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกงาน 5 คณะ  

จำนวน 664 ราย และไดจัดทำระเบียบฯ การ 

จัดการศึกษาสหกิจศึกษา และระเบียบการจาย

เงินฯ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 

3. การบริหารจัดการเชิงรุก 

 มหาวิทยาลัยใหความสำคัญกับการบริหาร 

จัดการ โดยไดพัฒนาระบบการบริหารงานอยาง 

เปนรูปธรรม มีความยืดหยุนคลองตัว โปรงใส  

ตรวจสอบได มีการติดตามประเมินผลและรายงาน 

ผลอยางชัดเจน  

  ดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 

ไดตามมาตรฐาน สกอ. ฝกอบรมผูบริหารและ

ศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารเพ่ือความเปนเลิศ 

(TQA)  

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

บริหารจัดการเพ่ือใหบริหารงานไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ไดแก พัฒนาระบบงานการ 

วางแผนทรัพยากร (ERP) ระบบงานการวางแผน 

และการบริหารงบประมาณ (BPM) ระบบงาน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) ระบบสาร- 

สนเทศเพ่ือสนับสนุนผูบริหารระดับสูง (BI) ระบบ 

งาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบติดตามผล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบราย

งานผลการประเมินตนเอง ระบบติดตามประเมิน

ผลการเรียนการสอน ระบบประเมินสมรรถนะ

บุคลากร ระบบประเมินความสามารถทาง

ตำแหนงงาน ระบบฐานขอมูลของ Unit Cost 

 ในสวนของการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  

มีการผลิตรายการโทรทัศนออกอากาศในรายการ  

วา
รส
ารว

ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย 

มท
ร.พ

ระน
คร



6 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.¾ÃÐ¹¤Ã »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2554  

“ชวยคิดชวยทำ” ชื่อชุด “มหาวิทยาลัยแหงโลก 

อาชีพ” จำนวน 30 ตอน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ 

ตาง ๆ และประชาสัมพันธผานส่ือสิ่ งพิมพ 

โทรทัศน วิทยุ และอินเทอรเน็ต จัดแนะแนวการ

ศึกษาสัญจรไปตามสถานศึกษาและงานตลาดนัด 

หลักสูตรตาง ๆ และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ของนักศึกษา 

 ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ 

เชื่อมเครือขายพื้นที่ทุกศูนยเขาดวยกัน และขยาย 

ชองสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน 1,000 เมกะบิทตอ 

วินาที 

 ในดานการบริหารสินทรัพยและการหา 

รายไดพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสินเพื่อการหา 

รายได และเตรียมความพรอมในการจัดตั้งกอง 

บริหารทรัพยสินและจะพัฒนาใหเปนหนวยงาน 

อิสระเพื่อหารายไดในเชิงธุรกิจใหกับมหาวิทยาลัย 

 จัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทาง 

กายภาพป 2553-2560 โดยมีแผนที่จะปรับปรุง 

ดานภูมิทัศนและอาคารสถานที่ในการจัดการเรียน 

การสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและ 

บุคลากรอยางเหมาะสม ในป 2553 ไดจัดสรรงบ 

ประมาณกอสรางรวม 314,655,040 บาท โดย 

กอสรางอาคารใหม 4 รายการ และปรับปรุง 

สิ่งกอสรางเดิม 11 รายการ 

4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให เปนทรัพยากร 
 มนุษยที่มีคุณคา 

 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ 

บัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และประสบการณเชิง 

วิชาชีพ มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค  

พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถใชชีวิตอยู 

ในสังคมไดอยางมีความสุข และนอกจากการ 

พัฒนามาตรฐานและคุณภาพในดานวิชาชีพแลว 

ยังพัฒนาบัณฑิตดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ

สังคมอีกดวย 

 ดำเนินการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

(TQF) ดำเนินนโยบาย 3D และจัดอบรมอาจารย  

ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาเครือขายแนะแนวการศึกษา  

เชิงรุก ดำเนินการจัดงานราชมงคลนัดพบสถาน 

ประกอบการโดยเปนความรวมมือกับสถาน 

ประกอบการเพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอม 

ในการกาวเขาสูโลกแหงการทำงาน 

 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพของบัณฑิต 

ดวยการดำเนินโครงการเพชรราชมงคล เพื่อ 

พัฒนานักศึกษาที่มีความรูความสามารถพิเศษ 

ไมวาจะเปนดานวิชาการหรือวาการทำกิจกรรม 

พิ เศษใหมี โอกาสเปดโลกทัศนสากล เพ่ือนำ 

ประสบการณมาปรับใชกับการทำงานและการ 

ดำเนินชีวิต  

 ดำ เนิน โครงการ พัฒนามหาวิทยาลั ย 

เทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยโครงการพัฒนา 9  

โครงการ คือ โครงการพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติ 

การดานวิทยาศาสตร โครงการพัฒนาทักษะดาน 

เครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โครงการ 

พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ 

ออกแบบแมพิมพ และชิ้นสวนอุตสาหกรรม  

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ  

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 

การออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ โครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

โครงการพัฒนาจัดการศึกษาสาขาระบบวิทย- 
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บริการอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) โครงการ 

พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

 ดำเนินโครงการฝกอบรมผูนำนักศึกษา เพ่ือ 

พัฒนาศักยภาพและส ง เสริ มคุณลักษณะที่  

พึงประสงค และไดฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให 

นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬาตาง ๆ 

และปรั บปรุ ง สภาพแวดล อมภู มิ ทั ศน ของ

มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเรียนรู 

 มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับนานาชาติ 

ดวยการสงนักศึกษาเพชรราชมงคล เขาศึกษา 

ดูงานและฝกอบรมที่วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รับนักศึกษา 

จาก Kunming University of science and  

Technology เขาเรียนภาษาไทยที่คณะศิลปศาสตร 

เปนเวลา 4 เดือน รับนักศึกษาจาก Chemnitz  

University of Technology ประเทศเยอรมนี  

เขาศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สากล ของคณะศิลปศาสตร และรับนักศึกษาจาก 

University of Applied Sciences Wurzburg 

Schweinfurt ประเทศเยอรมนี เขาศึกษาใน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

สาขาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหาร 

ธุรกิจ 

 ดำเนินความรวมมือกับสถานศึกษาในสังกัด  

สพฐ. ในการใหโควตานักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอ  

ความรวมมือกับวิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง 

ประเทศจีน ในการจัดหลักสูตรวิชาภาษาไทย

ประยุกต โดยสงอาจารยจากมหาวิทยาลัยไปสอน

วิชาภาษาไทยใหกับนักศึกษาจีน มีความรวมมือกับ 

Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย 

ในการแลกเปลี่ยนอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตร

และบริหารธุรกิจ และมีการแลกเปล่ียนอาจารย

คณะบริหารธุรกิจกับ University of Applied 

Sciences Wurzburg Schweinfurt ประเทศ

เยอรมนี 

 ด านกิ จกรรมนักศึกษาไดสนับสนุน ให 

นักศึกษาเขารวมโครงการเพชรราชมงคล ใหมี 

การนำระบบประกันคุณภาพเขาไปใชในการจัด 

กิจกรรมของนักศึกษา และใหการสนับสนุนกิจการ 

ของสโมสรนักศึกษาตาง ๆ  

 ดำเนินการประสานความรวมมือกับศิษยเกา 

ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จัดทำฐานขอมูลศิษยเกา 

และเว็บไซตเผยแพรขอมูลและผลงานศิษยเกา  

และไดจัดงานชุมชนสังสรรคศิษยเกาทุก ๆ ป 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยตระหนักวาคุณภาพและ 

ศักยภาพของบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคา  

มากที่สุด การพัฒนาบุคลากรเปนยุทธศาสตร 

สำคัญที่จะทำใหบุคลากรมีความรู มีทักษะและ 

มีคุณธรรมจริยธรรม สงผลใหการดำเนินงาน 

และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมี

ประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบประเมินและ 

บงชี้สมรรถนะของขาราชการ และเตรียมความ 

พรอมในการบงชี้สมรรถนะประจำกลุมงานและ 

สมรรถนะเชิงการบริหาร ใหความรูกับบุคลากรใน 

เรื่องที่เกี่ยวของกับ Competency แนวทางใน 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทำงานและการ 

พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานเพ่ือความ 

กาวหนาในสายงาน 
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 มีการดำเนินการดาน Training Roadmap  

และ Career Path โดยจัดโครงการพัฒนา 

อาจารยเพื่อทำผลงานวิจัย โครงการฝกอบรม 

สรางนักวิจัย โครงการพัฒนาอาจารยดานการ 

จัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาผูบริหาร 

โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินการ 

ดานจัดการความรู ใหมีการพัฒนาเว็บไซต KM  

ของทุกหนวยงาน จัดฝกอบรมการสราง Web  

Blog ของบุคลากร และจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา 

ประสิทธิภาพทีมงานใหแกบุคลากร 

 สรรหาอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกมาเปน 

อาจารยพิเศษ สนับสนุนและผลักดันใหอาจารย  

ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น และ 

สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ และไดจัดอบรม 

พัฒนาความรูภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรอยาง 

ตอเนื่อง 

 มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องตนให 

แกบุคลากร และปรับปรุงอาคารสภาพแวดลอม 

ใหเอื้อตอการทำงานไดอยางมีความสุข 

6. ใหบริการวิชาการเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพ 
 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 มหาวิทยาลัยมีเปาหมายในการใหบริการ

วิชาการแกสังคมเพ่ือการสรางอาชีพอิสระ และ 

การพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยไดพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพื่อ 

สงเสริมอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหมใหกับชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม และมีการ 

จัดฝกอบรมวิชาชีพในทุกคณะ ในหลักสูตรตาง ๆ 

อาทิ การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ 

อาหารและเครื่องดื่ม การบัญชีเพื่อชุมชน หัตถกรรม 

ไทยเสริมสรางรายได การฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส การทำ 

สมุนไพรแปรรูป 

 ดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีโดยจัดโครงการ 

ถายทอดเทคโนโลยีดวยหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ 

สรางอาชีพใหม โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน 

จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 

7 โครงการ 

 ดำเนินงานของศูนยซอมบำรุงเครื่องจักร  

โดยจัดฝกอบรมงานผลิต ซอม สราง ทดสอบ  

ตรวจสอบ งานบริการใหคำปรึกษา ดำเนิน 

โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือ 

คนพิการ ดำเนินการใหบริการเพื่อสรางรายไดโดย 

ใหบริการ ผลิต ซอม สราง ตรวจสอบ และ 

ทดสอบมาตรฐานตาง ๆ 

 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน 11  

ชุมชน ดำเนินความรวมมือกับ สวทช. ในโครงการ 

สงเสริมสนับสนุนงานซอมบำรุงเครื่องจักรอยาง 

เปนระบบของอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2550- 

2553) และการบริการใหคำปรึกษา ณ สถาน 

ประกอบการ  

 ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา 

ทางไกลผานดาวเทียมโดยเนนหลักสูตรวิชาชีพ  

ระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป 17 เรื่อง 214 ตอน  

อาทิ อาหารจานดวนเพื่อสุขภาพ ศิลปะการ 

แกะสลักผัก ผลไม และสบู การสรางสรรคงาน 

ออกแบบจากกระดาษ การพัฒนาบุคลิกภาพ  

การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาเหลือใช ภาษานารู 

การจัดดอกไม ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ เปนตน 

 ดำเนินความรวมมือกับ Bal l State  

University สหรัฐอเมริกา จัด English Camp  
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ใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมจำนวน 

90 คน 

 ดำเนินการผลิตอุปกรณและเครื่องมือ 

ชวยเหลือคนพิการ โดยผลิตกายอุปกรณชุด 

ขาเทียมใตเขาและเหนือเขาเพื่อมอบใหกับศูนย 

สิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

แหงชาติ และโรงพยาบาลจังหวัดนาน  

 ดำ เนิ นความร วม มือกั บสำนั กพัฒนา 

มาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กรมฝมือ 

แรงงาน ในการใหบริการทดสอบมาตรฐานฝมือ 

แรงงานแหงชาติสาขาเครื่องประดับ (รูปพรรณ)  

ระดับ 3 อบรมครู สพฐ. ทั่วประเทศในวิชาการ 

งานและอาชีพ และความรวมมือกับกรมสงเสริม 

อุตสาหกรรมดำเนินโครงการเสริมสรางผูประกอบ 

การใหมสาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย 

7. สนับสนุนและสืบสานงานทำนุบำรุงศิลป- 
 วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมเปนภารกิจดานหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ในการดำเนินการเพื่อใหเกิดความตระหนักถึง 

คุณคาและความสำคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ในสังคม ตลอดจนการอนุรักษ ฟนฟู ถายทอด 

ศิลปวัฒนธรรมสูสังคม สงเสริมและปลูกฝงให 

นักศึกษาและบุคลากรภาคภูมิใจในคุณคาของ 

วัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ 

 มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมดานการทำนุ 

บำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีกลุมเปาหมายประกอบ 

ไปดวยทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป  

โดยมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและประเพณี 

ตาง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ 

อนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง  

อาทิ โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืช โครงการปลูกปาชายเลนเพื่อ 

อนุรักษชายฝงทะเลไทย โครงการชุมชนศิลป- 

วัฒนธรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการจัดการ 

สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

 มีการบูรณาการกิจกรรมเขากับการจัด 

การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา เชน 

โครงการคายอนุรักษนักออกแบบรักษโลก การจัด 

กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษา อาทิ การศึกษา 

ดูงานการคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 

ภูมิปญญาทองถิ่นตามจังหวัดตาง ๆ ดำเนินการ 

คนควาและฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูในการนำ 

วัตถุดิบทองถิ่นมาแปรรูปเปนสินคาชุมชน 

 ดำเนินโครงการครัวไทยสูครัวโลก ณ  

ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต เพื่อเผยแพร 

วัฒนธรรมดานอาหารไทยใหแกชาวตางชาติ  

 ดำเนินโครงการเลาขานตำนานนางเลิ้ง  

และโครงการอนุรักษการแสดงละครชาตรี 

หลานหลวง เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน 

รวมกับชุมชน 

8. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม  
 เชิงบูรณาการ 

 มหาวิทยาลัยดำเนินภารกิจหลักในการ 

พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ  

ตอบสนองนโยบายของประเทศและความตองการ 

ชุมชน สนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ 

การวิจัยเพื่อนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  

พัฒนาอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิต ผลิตบุคลากร 

วิจัย และพัฒนาจัดตั้งหนวยงานวิจัยตาง ๆ 

 มีการวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น อาทิ การ 

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  
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การพัฒนาเครื่องทอผักตบชวา การพัฒนาวัตถุ 

จีโอโพลิเมอรจากเถาแกลบและเถาชานออย และ 

การทอผาขิดลายไทยเพื่อการออกแบบและพัฒนา 

รูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

 สรางเครือขายการวิจัยรวมทั้งประสานงาน 

หาแหลงทุนจากภายนอกควบคูกันไป เพื่อเปนชอง 

ทางเผยแพรความรูและถายทอดความรู สูชุมชน 

ปจจุบันมี 5 เครือขาย ไดแก เครือขายวิจัยอุดม- 

ศึกษาภาคกลางตอนลาง เครือขายวิจัยประชาชื่น 

(กรุงเทพตะวันตก) เครือขายกระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี เครือขายกระทรวงอุตสาหกรรม  

และเครือขาย 9 ราชมงคล 

 สำหรับในสวนของการหาทุนสนับสนุนวิจัย 

จากแหลงทุนภายนอกไดประสานงานกับ สำนักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย และสำนักงานปลัดกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ดำเนินการพัฒนานักวิจัยหนาใหม/ตนกลา 

นักวิจัย สนับสนุนใหมีการวิจัยเชิงบูรณาการ 

ความรูที่หลากหลายสาขา และไดใหบุคลากร 

สายสนับสนุนไดทำวิจัยในโครงการวิจัยสถาบัน 

อีกดวย 

 มหาวิทยาลัยไดแกไขระเบียบ กฎเกณฑ ให 

เอื้อตอการทำงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น ไดจัดทำระเบียบ/ประกาศ ที่สนับสนุนให 

การบริหารงานวิจัยมีความคลองตัวยิ่งขึ้น 

 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจซ่ึงไดรับงบประมาณ 

สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสูการวิจัยประโยชนเชิง

พาณิชยจากผลงานวิจัย และสรางผูประกอบการ

ใหมทั้งจากนักศึกษา ศิษยเกา ประชาชนทั่วไป 

โดยมีการจัดฝกอบรม จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

และไดจัดตั้งชมรมนักศึกษาผูประกอบการใน 

คณะตาง ๆ รวมทั้งการสรางเครือขายรวมกับ

มหาวิทยาลัยอื่น ไดแก คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปตยกรรรมศาสตร

และการออกแบบ 

 สนับสนุนใหมีการทำวิจัยสถาบันทั้งโดย 

บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน โดยได 

กำหนดนโยบายในการวิจัยสถาบันในแตละป เพื่อ 

นำผลการวิจัยมาเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในการบริหารงาน แกไขปญหาตาง ๆ และพัฒนา 

มหาวิทยาลัยใหมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น 

 ดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา ได 

ผลักดันใหนักวิจัยนำผลงานไปจดสิทธิบัตร และ 

เผยแพรรวมถึงการนำไปใชประโยชนในชองทาง

ตาง ๆ  

9. การเผยแพรและถายทอดองคความรูสูความ 
 เปนเลิศ 

 มหาวิทยาลัยดำเนินงานในการสรางและ 

เผยแพรถายทอดองคความรู โดยมีเปาหมายให 

มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู มีสวนชวยเสริม 

สรางสังคมแหงการเรียนรู มีการสงเสริมใหมี 

การเผยแพรผลงานวิจัย และการพัฒนาทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งการวิจัยพื้นฐาน 

และการวิจัยประยุกต 

 เพื่อ ใหมีความเปนเลิศในดานการวิจัย  

มหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะจัดตั้งศูนยวิจัยเพ่ือ 
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การพัฒนาสมองกลฝงตัวอัจฉริยะ ซ่ึงไดเริ่ม 

ดำเนินการมาเมื่อป 2552 โดยไดสนับสนุนจัดหา 

ครุภัณฑการสื่อสารโดยใชสัญญาณอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือนำมาพัฒนาการประดิษฐสมองกล และ

สนับสนุนโครงงานพิเศษของนักศึกษาจำนวน 3  

โครงการ ไดแก โครงการหุนยนตนำเขา-นำออก  

วัตถุดิบในคลังสินคาแบบอัตโนมัติดวยระบบ RFID 

โครงการหุนยนต Access Control ที่สามารถ 

ระบุตัวบุคคลในการเขาออกได และโครงการ 

ชั้นวางสินคาอัจฉริยะ 

 และมีโครงการที่จะจัดตั้งศูนยวิจัยอัญมณี 

เคร่ืองประดับแฟชั่น โดยเริ่มใหการสนับสนุน 

โครงการวิจัยที่เกี่ยวของมาต้ังแตป 2552 จนถึง 

ปจจุบันรวม 6 โครงการ ไดแก โครงการเข็มทอผา 

ประสิทธิภาพสูง โครงการคิดคนและพัฒนาโลหะ 

นำมาทำเครื่องประดับ โครงการทดสอบการ 

หดตัวของเทียนที่นำมาผลิตตนแบบเครื่องประดับ 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเบาหลอมโลหะ  

การทำเซรามิกทนความรอนเพื่อนำมาใช ใน 

อุตสาหกรรมหนัก และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

รอยตอของพลาสติก 

 ดำเนินการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัย 

โดยใช 4 ชองทาง ไดแก การตีพิมพบทความ 

ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การจัด 

นิทรรศการรวมกับหนวยงานภายนอก และการ 

เผยแพรผลงานผานระบบการจัดการศึกษา 

ทางไกลผานดาวเทียมในรายการ “ราชมงคล 

พระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ” 

 จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

เพ่ือเผยแพรงานวิจัยและผลงานวิชาการของ 

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

โดยไดรับคัดเลือกเขาสูฐานขอมูลของศูนยดัชนี 

อางอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 

 นอกจากนี้ ไดเริ่มจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 

และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร คร้ังที่ 1 เพื่อ 

เผยแพรผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 

สูสาธารณชน และเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย  

นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดแลก 

เปลี่ยนความรูและประสบการณทางดานการวิจัย 

4. สรุป 

 ยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้ง 9 ดานนี้ ไดถูก 

นำมาปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในชวง  

เวลาที่ผานมา และมหาวิทยาลัยไดจัดทำตัวชี้วัด  

กำหนดผูกำกับดูแลรับผิดชอบ พรอมทั้งกำหนด 

หลักเกณฑในการประเมินผลข้ึน เพื่อใช เปน 

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนิน 

งาน เพื่อใหการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 สำหรับในป 2554 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย  

ในการบริหารงานที่มุงเนนการดำเนินงานในดาน 

ตอไปนี้ 

 การจัดการศึกษาเนนมาตรฐานคุณภาพ  

เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

ในป 2558 

 การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา 

 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นลงสูชุมชนเพ่ือ 

การสรางรายไดและการสรางมูลคาเพ่ิมในระดับ 

ประเทศ 
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 การดำเนินงานสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบใน 

ทุกหลักสูตร 

 การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

อุดมศึกษาแหงชาติทุกหลักสูตร (TQF) 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยนำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 

 การพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

บัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

 การพัฒนางานวิจัยโดยการเผยแพรงาน 

วิจัยระดับชาติ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน 

ใหนักวิจัยเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ 

ระดับนานาชาติในชองทางตาง ๆ  

 การสรางกลไกการพัฒนางานวิจัยไปใช 

ประโยชนทั้งในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย เพ่ือ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

เอกสารอางอิง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2553.  

 ปที่ 1 วาระ 2 ของการขับเคล่ือน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 สูความสำเร็จตาม 9 กลยุทธ: ผลการ 

 ดำเนินงานของอธิการบดีประจำป 2553  

 (รอบ 1 ป ) (15 สิงหาคม 2552-14  

 สิงหาคม 2553). กรุงเทพมหานคร:  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
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