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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสายตาของคนทั่วไป          

แต่ความจริงแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และจัดเป็นสถาบัน

การศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านาน จากเดิมที่รวมตัวอยู่กับสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วย วิทยาเขตต่าง ๆ 

มากกว่า 35 วิทยาเขตท่ัวประเทศ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งในมหาวิทยาลัย

ที่แยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” จนถึงปัจจุบัน 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลยัทีอ่ยูใ่จกลางกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วย

วิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ที่มีพื้นที่ไม่ห่างไกลกันนัก ได้แก่

 1. วิทยาเขตเทเวศร์  Thewes Campus

 2. วิทยาเขตโชติเวช Chotiwet Campus

 3. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Bangkok Commercial Campus

 4. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  Chuporn Khet Udomsak Campus

 5. วิทยาเขตพระนครเหนือ  North Bangkok Campus

 มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่

 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   Faculty of Industrial Education

 2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   Faculty of Home Economics Technology 

 3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   Faculty of Mass Communication Technology 

 4. คณะบริหารธุรกิจ   Faculty of Business Administration

 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   Faculty of Science and Technology 

 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์   Faculty of Engineering

 7. คณะศิลปศาสตร์   Faculty of Liberal Arts

 8. คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่  Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design

 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  Faculty of Architecture and Design
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เอกลักษณ์  RMUTP Uniqueness

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ
University for Diverse Careers

อัตลักษณ์  RMUTP Identity

บัณฑิตนักปฏิบัติ    Hands – on

ใฝ่รู้    Keenness

สู้งาน    Determination

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  Technological Expertise

มีคุณธรรม    Integrity

มหาวิทยาลัยช้ันนำาแห่งโลกอาชีพ 
A Leading University for Diverse Careers

วิสัยทัศน์ RMUTP VISION
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

ที่ตั้ง



ศูนย์เทเวศร์

ศูนย์พณิชยการพระนคร

ศูนย์โชติเวช

ศูนย์พระนครเหนือ

ผังบริเวณ มทร.พระนคร
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  ในวาระท่ีผม รศ.ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ ได้รับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ให้ด�ารงต�าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น  ผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรแห่งนี้

ในเชิงรุก และเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง New look : Look new  ด้วยหลักสัมมาทิฐิ สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ร่วมกัน เพื่อก้าวสู่ทศวรรษท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน   ซึ่งความ

มุ่งม่ันน้ีจะประสบความส�าเร็จบรรลุเป้าหมายได้ในเร็ววันก็ต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน   เราจะ

ก้าวเดินไปด้วยกัน ด้วยขวัญท่ีจะเป็นก�าลังใจ  วินัยที่จะเป็นศักดิ์ศรีของพวกเรา และสามัคคีคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง   

  Year Plan หรือบันทึกประจ�าปีจึงถือก�าเนิดข้ึนเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรม   

องค์กรที่รู้จักใช้ Year Plan หรือบันทึกประจ�าปีเป็นกิจวัตร จะสร้างความสามัคคีให้เกิดในองค์กรได้อย่างง่ายดาย เพราะ

ทุกหน่วยงานในองค์กรได้มีโอกาสรับรู้ร่วมกัน   ได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ได้เข้าใจกัน ให้ความร่วมมือต่อกันและกัน 

ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีตามมา  ผมจึงคิดใช้ Year Plan หรือบันทึกประจ�าปีในการบริหารงานและใช้เป็นเครื่องมือ

ประชาสัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอก   สาระน่ารู้ที่บรรจุภายในเล่มล้วนเป็นข้อมูลที่จะท�าให้ทุกภาคส่วนภาคภูมิใจใน

หน่วยงานของตนได้เป็นอย่างดี  และเมื่อสิ้นสุดการใช้ในแต่ละปี Year Plan หรือบันทึกประจ�าปีก็จะกลายเป็นบันทึก

ประวัติศาสตร์ท่ีทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 ผมขอให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงานใช้ Year Plan หรือบันทึกประจ�าปี ให้คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการบูรณาการท�างาน

ร่วมกัน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และพร้อมท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นมหาวิทยาลัย    

ที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต

(รองศาสตราจารย์ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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 การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ New Look เพ่ือน�าไปสู่ 
Look New จึงใช้นโยบายการบริหารจัดการน�า ตามด้วยการประชาสัมพันธ์ และจัดหางบประมาณสนับสนุน
เพื่อที่จะให้เกิดการ “สานงานต่อก่องานใหม่” ได้อย่างรวดเร็ว และใช้คุณธรรมในการบริหารจัดการในทุกพ้ืนที่
ให้บคุลากรมขีวญัเป็นก�าลงัใจ มวีนิยัเป็นศกัด์ิศรี สามคัคเีป็นพลงั ด้วยแนวทางหลกัของการบรหิาร 3 แนวทาง ดังนี้ 

     เป็นการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย นโยบายดังต่อไปนี้

 นโยบายด้านวิชาการ
 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงรุก ที่ก่อให้เกิดทักษะวิชาชีพและความรู้ใหม่จาก
การศึกษา ค้นคว้า วิจ ัย ผลักดันมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู ่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
(World Class University)

 นโยบายด้านการวิจัย
 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  เผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาสังคมและมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย (Research University)

 นโยบายด้านการบริการวิชาการ
 มุ่งบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 นโยบายด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
 ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
กับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื ่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม

 นโยบายด้านกิจการนักศึกษา
 น�าศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู ่การผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ของการเป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
ของประเทศ ภายใต้ปณิธาน ที ่สร้างสรรค์ว่า “นักศึกษา คือหัวใจของมทร.พระนคร บัณทิตนักปฏิบัติของ 
มทร.พระนคร คือหัวใจของประเทศ”

นโยบายการบริหารงาน

 ด้านบริหารการศึกษา
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 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่ถูกต้อง คล่องตัว มีจิตใจให้บริการ เพื่อให้ การบริหารจัดการประสบผล
ส�าเร็จ ประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้

นโยบายด้านการบริหาร
 เน้นการบริหารจัดการทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยน�าระบบบริหารความเส่ียงมาบูรณาการกับหลักธรรมภิบาล 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การด�าเนินงาน 
 น�าระบบประกันคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพที่เข้มแข็งและผ่านการ
ประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก
 บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เกิด
ความเชี่ยวชาญ ตามวิชาชีพเฉพาะด้าน
 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน

นโยบายด้านการสร้างเครือข่าย
 มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะใน
โลกแห่งการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
และให้เกิดการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล 

นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งภายในและภายนอก 
ด้วยความภาคภูมิใจ ภายใต้หลักการท�างาน “สัมมาทิฐิภิรมย์” (การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน)

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหลักทุกรูปแบบ เพื่อให้ตอบสนอง 
ต่อการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อย่างได้ผล รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ที่ครอบคลุมทั่วถึงทุก
พื้นที่ และเชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์” 
(e-University)

นโยบายด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  การท�ากิจกรรม และการพักผ่อน
หย่อนใจ ตลอดจนการประหยัดพลังงาน (Green University)

นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
 สร้างความผาสุกในมหาวิทยาลัยฯ (Happy University) ให้มีบรรยายกาศที ่อบอุ ่น มั ่นคง ปลอดภัย 
เป็นกันเอง เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษาและบุคลากร

 ด้านบริหารจัดการ
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ด้านส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

 เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้

นโยบายด้านการเทิดพระเกียรติพระราชวงศ์ไทย
 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  การด�าเนินการโครงการในพระราชด�าริ เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 
และพระเกียรติคุณของพระราชวงศ์ไทยสู่เยาวชนรุ่นหลังในโอกาสต่างๆ

นโยบายด้านการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 1 ทศวรรษ
 ยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ  โดยด�าเนินการเผยแพร่ความส�าเร็จ กิจกรรม ที่มีส่วนในการ
พัฒนาสังคมและประเทศ

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 น�าศักยภาพของศิษย์เก่ามาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกศูนย์
พื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

นโยบายด้านสวัสดิการ
 สนับสนุนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

นโยบายด้านการประสานงานกับองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื ่อให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
มีประสิทธิภาพ



10 11

แนวทางการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ

กลุ่มบริหารเชิงกลยุทธ์

 เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้น�าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วจึงก�าหนด 
ผู้รับผิดชอบหลักให้น�าไปสู่การประสานงานกับบุคลากรทุกระดับต่อไป เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประสิทธิผล
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บริหารจัดการแบบบุคลากรมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน

เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาอาชีพที่บูรณาการกับองค์ความรู้ของวิชาชีพเฉพาะ ทางศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
พลังงาน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม

บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
บริหารจัดการและการจัดการศึกษา

สร้างองค์ความรู้ ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม และประเทศ

พัฒนางานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากร

เป้าหมายองค์กร
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 วสิยัทศัน์ (Vision) เป็นผูน้�ำกำรศกึษำด้ำนครศุำสตร์อตุสำหกรรม
ที่มีศักยภำพสูงในกำรผลิตครูวิชำชีพ และนักเทคโนโลยีเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสำกล

 ระดับปริญญาตรี   
หลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) 5  ปี 
- สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
- สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
- สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 2 ปี (ต่อเนือ่ง)       
- สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
- สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
- สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
- สำขำวิชำชีพครู 
      หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- สำขำวิชำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑติ (คศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
และเทยีบโอน
- สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นผ้ำและเครื่องแต่งกำย 
- สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
- สำขำวิชำอุตสำหกรรมกำรบริกำรอำหำร
- สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 
- สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรสินค้ำแฟชั่น 

  ระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
- กลุ่มวิชำออกแบบแฟชั่นผ้ำและเครื่องแต่งกำย
- กลุ่มวิชำอำหำรและโภชนำกำร
- กลุ่มวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์ 

วิสัยทัศน์  (Vision)  แหล่งผลิตบัณฑิตมืออำชีพชั้นน�ำด้ำน
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ระดับอำเซียน

วิสัยทัศน์ (Vision) ผลิตนักสื่อสำรมวลชนมืออำชีพ
 ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง
- สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- สำขำวิชำกำรสื่อสำรกำรตลำด

www.teched.rmutp.ac.th

www.hec.rmutp.ac.th

www.mct.rmutp.ac.th 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การจัดการศึกษา
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 ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- สำขำวิชำกำรตลำด   - สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ
- สำขำวิชำกำรเงิน       - สำขำวิชำกำรจัดกำร
- สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
- สำขำวิชำกำรบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (English 
Program)
- สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ

 ระดับปริญญาโท
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- สำขำวิชำกำรบัญชี                 - สำขำวิชำกำรตลำด
- สำขำวิชำกำรเงิน                    - สำขำวิชำกำรจัดกำร

 ระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(บธ.ด.)

 วิสัยทัศน์  (Vision)  ผลติบณัฑติทีม่คีณุภำพและคณุธรรม
บนพืน้ฐำนเทคโนโลยแีห่งโลกอำชพี สูส่ำกล

 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.)
- สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์    
- สำขำวชิำวิทยำกำรส่ิงแวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติ

 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.)
- สำขำวชิำวิศวกรรมเครื่องกล 
- สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
- สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  
- สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
- สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
- สำขำวิชำวศิวกรรมโยธำ 

วิสัยทัศน์  (Vision) เป็นผูน้�ำกำรจดักำรศกึษำด้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล

วิสัยทัศน์  (Vision)  ผลติวศิวกรปฏบิตักิำรเพือ่รองรับ
อำเซียนทีม่คุีณภำพสูส่ำกล

หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.)
- สำขำวชิำเทคโนโลยีแม่พมิพ์เครือ่งประดับ

 ระดับปริญญาโท
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศ.ม.)
- สำขำวชิำวิศวกรรมกำรจดักำรอตุสำหกรรมเพ่ือควำมย่ังยืน 
- สำขำวชิำวิศวกรรมอตุสำหกำร วชิำเอกกำรจดักำรโลจิสตกิส์
- สำขำวชิำวิศวกรรมเครือ่งกล 
- สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

www.bus.rmutp.ac.th

www.eng.rmutp.ac.th

www.sci.rmutp.ac.th

 คณะบริหารธุรกิจ

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
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 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ.) 
- สำขำวชิำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- สำขำวิชำกำรออกแบบบรรจภุณัฑ์
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ (สถ.บ.) 
- สำขำวชิำสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

วิสัยทัศน์  (Vision)  ผลติบณัฑตินักวชิำชีพ ผูเ้ชีย่วชำญ
เทคโนโลย ีกำรออกแบบท่ีมคีณุค่ำสูส่ำกล

 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ.) 
- สำขำวิชำเทคโนโลยีเสื้อผ้ำ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
- สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
- สำขำวิชำออกแบบผลติภณัฑ์ส่ิงทอ

วิสัยทัศน์  (Vision) ผู้น�ำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนสิ่งทอ
และแฟชั่น สู่มำตรฐำนสำกล

วิสัยทัศน์  (Vision) เป็นผูน้�ำกำรจดักำรศกึษำด้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล

 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
- สำขำวิชำกำรโรงแรม 
- สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
- สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล
- สำขำวิชำภำษำไทยประยุกต์

   วิสัยทัศน์  (Vision)  สถำบนัแห่งกำรเรียนรู ้ผูน้�ำทำงปัญญำ
พฒันำคนสูโ่ลกอำชพี

หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.)
- สำขำวชิำเทคโนโลยีแม่พมิพ์เครือ่งประดับ

 ระดับปริญญาโท
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศ.ม.)
- สำขำวชิำวิศวกรรมกำรจดักำรอตุสำหกรรมเพือ่ควำมยัง่ยืน 
- สำขำวชิำวิศวกรรมอตุสำหกำร วชิำเอกกำรจดักำรโลจิสตกิส์
- สำขำวชิำวิศวกรรมเครือ่งกล 
- สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

www.sci.rmutp.ac.th

www.larts.rmutp.ac.th/

www.arch.rmutp.ac.th

www.itfd.rmutp.ac.th

 คณะศิลปศาสตร์

 คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การจัดการศึกษา
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in RMUTP

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีรากฐานการจัดการศึกษาในแผนกวิชาการ
โฆษณา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ที่วิทยาเขต
พณิชยการพระนครเดิม โดยได้ผลิตบุคลากรนักปฏิบัติเข้าสู่วิชาชีพส่ือสารมวลชนใน
ด้านต่างๆ มาแล้วมากมาย อาทคิณุวนิจิ  เลศิรตันชยั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
เฟรชแอร์ เฟสติวัล จ�ากัด ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จการจัดคอนเสิร์ตและงานแสดง
แสง สี เสียงมากมาย  คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ Chief Operating Officer ไทยรัฐทีวี 
ผู้คว�่าหวอดในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์มากกว่า 30 ปี หรือคุณสุรักษ์  สุขเสวี 
นักแต่งเพลงชื่อดัง เช่น เพลงวิมานดิน คู่แท้ หากันจนเจอ เป็นต้น

(21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463) ทรงเป็นต้นราชสกุลรพีพัฒน์ เป็น
พระราชโอรสองค์ท่ี 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 2 ในเจ้าจอม
มารดาตลับเกตุทัต โดยมีพระเชษฐภคินี คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณี
รชักัญญา ทรงเป็นผูว้างรากฐานด้านกฎหมายในเมอืงไทย จนได้รบัพระสมัญญานามว่า “พระบดิา
แห่งกฎหมายไทย” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วทิยาเขตเทเวศร์ (เดมิ) ในอดตี

เมื่อร้อยกว่าปีผ่านมาเคยเป็นสถานที่ตั้งของ 
“วังรพีพัฒน์” ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
สิ้นพระชนม์ ณ กรุงปารีส 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 พระชนมายุ 45 ปี

องค์รพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
“วันรพี” เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” ในทุกวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี     
ณ บริเวณลานพระรปูพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพพีฒันศกัดิ ์โดยในงานมพีธิถีวายการสกัการะและวางพวงมาลาหน้า
พระรูป เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อประเทศไทย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
วังรพีพัฒน์ : ต้นวิถีพิษณุโลกและคลองเปรมประชากร

กว่า 40 ปี แห่งการสร้างนักปฏิบัติการสื่อสารมวลชน



16 17

 
พิธีเปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2519 และทรงได้มีรับสั่งถามว่า “ยังมสีิง่ใดทีใ่นสมยัเป็นวงัหลงเหลอือยู่บ้าง” 
ศาสตราจารย์ธรรมนูญ อัคคพาณิช ผูอ้�านวยการในขณะนัน้ได้กราบบงัคมทลูพระกรณุาว่า “ยงัมเีรอืนหลงัหนึง่อยู”่ 
มีพระราชกระแสว่า “ให้อนรุกัษ์ไว้” ซึ่งเรือนหลังนั้นก็คือ “เรอืนหมอพร” และจากการก่อสร้างอาคารเรียน
เอนกประสงค์ 2 หลังต่อมา ได้รับการพระราชทานชื่ออาคารว่า “พร้อมมงคลและมงคลอาภา” จากสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีท�าให้ต้องเคลือ่นย้ายจากต�าแหน่งเดิมมายงัต�าแหน่งทีต้ั่งอยูใ่นปัจจบุนั 
โดยการเคลือ่นย้ายแล้วเสรจ็ เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2551 เวลา 14.49 และคณะบรหิารธรุกิจ เหน็ควรให้อนรุกัษ์
บริเวณ “ทีต้ั่งเดมิของเรอืนหมอพร” ไว้เพื่อเคารพสักการะ โดยออกแบบแนวกั้นและสวนหย่อมอย่างสวยงาม
และสมพระเกียรติ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดกึ่งกลางของอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา ในปัจจุบัน

 และคณะบริหารธุรกิจ ได้ก่อสร้าง “พระต�าหนัก” ไว้เพ่ือเป็นท่ีเคารพสักการะอีกแห่งหนึ่ง ณ ชั้น 4   
ของอาคารพร้อมมงคล ซึ่งการหล่อพระรูปเหมือน หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี       
ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. และอัญเชิญข้ึนประดิษฐาน ณ พระต�าหนัก โดยพลเรือเอก  
นายแพทย์ หม่อมเจ้า ปสุาน สวสัดวิตัน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในวนัที ่28 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.09 น.

 
          ทรงเป ็นผู ้วางรากฐานด ้านทหารเรือไทย โดยวังสนซึ่ ง เป ็น 
              วังของพระองค์ท่าน ถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งของพณิชยการพระนคร  
                  หรือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ในปัจจุบัน  
                       ในทุกวันคล้ายประสูติวันที่ 19 ธันวาคม และวันคล้ายวัน 

                                        สิ้นพระชนม์วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี  
                                        จะมพีธิบีวงสรวงอย่างยิง่ใหญ่ ณ “ลานพระ- 
                                     อนสุาวรย์ี” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                              ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จทรงเป็นประธานใน

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

วังนางเลิ้ง : หมอพร : ต้นวิถีพระราม 5 
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ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้การศึกษาค้นคว้าทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น ผ่านสื่อ
การเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ภายใต้กรอบแนวคิด “แรงบันดาลใจ”  ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจศึกษา

“แรงบนัดาลใจ” จงึเป็นแนวคดิหลกัในการสร้างเครอืข่ายความรูด้้านสิง่ทอและแฟชัน่ ทีบ่คุคลสามารถเข้าถงึได้เพือ่
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสังคม กระแสนิยม และความสนใจส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาความรู ้               
ความสามารถทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น

ศูนย์การเรยีนรูส้ิง่ทอและแฟชัน่ สามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆ 
ดังนี้

 ห้องสมุดสืบค้นข้อมูล  
ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเรื่องผ้าพื้นถิ่นของประเทศไทยตาม

กลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมประวัติ วัฒนธรรม ประเพณี และการย้าย
ถิ่นฐาน

 ห้องสมุดทางด้านวัสดุสิ่งทอ
ในส่วนนีจ้ะเป็นการรวบรวมตวัอย่างผนืผ้าทอพืน้ถิน่ทีแ่สดง

รูปแบบสี และลวดลายการทอที่เป็นเอกลักษณข์องแต่ละชาตพิันธุ์ 
รวมถงึการรวบรวมตวัอย่างชดุส�าหรบัสวมใส่ประจ�าแต่ละชาติพันธุ์ 
และผลติภัณฑ์ผ้าท่ีผลิตจากผ้าทอพืน้ถ่ิน และผ้าในงานอตุสาหกรรม

 ห้องจัดแสดงนิทรรศการและผลงานด้านสิ่งทอ
ห้องสมดุแสดงนทิรรศการถาวร จะเป็นการน�าเสนอรปูแบบ

การด�าเนินชีวิตของการผลิตสิ่งทอ และรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชน  
การจ�าหน่ายผ้าย่านส�าเพ็ง ในรูปแบบทัศนียภาพ 3 มิติ และใน
บรรยากาศเสมือนจริง

ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน จะเป็นการแสดงถึง
ววิฒันาการทางด้านส่ิงทอและแฟชัน่ในแต่ละยคุสมยั      ในลกัษณะ
ของการน�าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Prototype) ที่แสดง
ถงึแนวคดิอทิธพิลของสภาพแวดล้อม สภาพสงัคม และวถีิชวีติความ
เป็นอยูที่ม่ผีล   ต่อแรงบันดาลใจในการออกแบบทางด้านสิง่ทอและ
แฟชั่น

ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น
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 ย้อนวันวานไปถึง สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งสิ้นสุดเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488  ผลความ
ยุ่งยากที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยด้านหนึ่งคือ สิ่งอันเป็นสาธารณูปโภคของประเทศถูกระเบิดท�าลายเกือบหมดสิ้น  
ประชาชนเกิดความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส การดัดแปลงแก้ไขเป็นไปได้ยาก  เพราะขาดช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซม 
ในการซ่อมแซมจะต้องอาศัยช่างหรือวิศวกรที่มีความสามารถมาก  รัฐบาลในขณะนั้นมองว่า การฝึกหรือการผลิตช่าง
ในด้านเครือ่งยนต์  ไฟฟ้า  ไอน�า้และวชิาช่างแขนงอืน่เป็นเร่ืองส�าคญัในการทีจ่ะช่วยปรับปรุงสภาพของประเทศให้ดขีึน้  
รัฐบาลจึงทุ่มเทงบประมาณเท่าที่จะหาได้ มาสนับสนุนการฝึกอาชีพช่างในสาขาต่างๆ เหตุนี้จึงเป็นผลท�าให้มีผู้สนใจ
เลือกเรียนวิชาชีพช่างมากขึ้นเรื่อยๆ 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในปัจจบุนั  เดมิมพีืน้ฐานมาจากโรงเรยีน
ช่างกลพระนครเหนือ มีชื่อย่อคือ ช.ก.พ. มีประวัติความเป็นมาดังนี้
 2  พฤษภาคม  2501  อาจารย์สทิธผิล  และอาจารย์จรัญ  กฤษณจนิดา  ได้ไปตรวจความเรยีบร้อยของโรงเรยีน
ช่างกลนนทบรุ ีขากลบัได้ผ่านมาทางถนนพิบลูสงครามได้เห็นตกึหลงัหนึง่มคีวามงดงามแต่ปิดอยูบ่างส่วน  จงึแวะเข้าไปดู 

ต้นวิถีศรีอยุธยา….. ต้นต�ารับคหกรรมศาสตร์ไทย
ถนนศรีอยุธยา  เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2441 

เดิมชื่อว่า “ถนนดวงตะวัน” มีจุดเริ่มต้นที่ด้านหน้าวัดสมอแครง ริมแม่น�้าเจ้าพระยาไปสิ้นสุดที่ถนนราชปรารภ ต่อมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ถนนศรีอยุธยา”                
ดงัในปัจจุบัน “วัดสมอแครง” ซึ่งเป็นวัดที่สร้างก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเทวราชกุญชร 
วรวิหาร และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนการช่างสตรีโชติเวชเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยมี
นายต่วน โชตเิวช เป็นผูก่้อตัง้ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2548 ได้ปรบัโครงสร้างยกสถานะ
เป็น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ท�าการขยายการศึกษาไปถึง
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยมุ่งเน้นท่ีจะผลิตบัณฑิต
มอือาชพีชัน้น�าด้านเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ บนถนนสายนีแ้ม้เวลา

จะผ่านมาหลายยคุหลายสมยั 
ตั้งแต่ “โรงเรียนการช่าง
สตรีโชติเวช” จนถึง 

เปรียบเสมือนต้นวิถี 
ท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดความเป็นคหกรรมศาสตร์ไทย ท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ    
เพื่ออนุรักษ์และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านคหกรรมศาสตร์ของไทยให้คง

           อยู่คู่คนไทยสืบต่อไป  

“คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์”    

ช่างกลพระนครเหนือ
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ปรากฎว่าเป็นตกึกรมโยธาธกิารทหารบก  ซ่ึงมหีน้าท่ีทางฝ่ายการโยธาของทหารเพ่ือปฏบิติัการตามความประสงค์
ของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ  (จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม)  ในการสร้างหรือปฏิรูปบ้านเมืองให้เจริญ
 ตึกของกรมโยธาธิการทหารบกเหมาะมากที่จะเป็นโรงเรียนช่างกลเพราะมีโรงงานที่ค่อนข้างทันสมัย 
สามารถจัดตั้งส่วนการช่าง  เช่น  ช่างกลโรงงาน  ช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า  ไอน�้าและช่างชุบโลหะ  ได้สะดวก  
โรงงานนี้เป็นโรงงานที่สั่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัท BUTLER
 อาจารย์สิทธิผล  อาจารย์สนิท และอาจารย์จรัญ มีความเห็นว่าถ้าได้ท�าสถานที่นี้ท�าเป็นโรงเรียนช่างกล
ขึ้นมา จะเหมาะมากสามารถรับนักเรียนได้อีก พอบรรเทาความไร้ท่ีเรียนของนักเรียนวัยรุ่นได้อีกหลายร้อยคน  
จงึได้ตดิต่อทาบทามไปยงัท่านนายกจอมพลถนอม ซ่ึงท่านก็ได้ตกลงทนัทแีละสัง่ให้ท�าเรือ่งขึน้มาทางโรงเรยีนกไ็ด้
แจ้งไปยังกรมอาชีวศึกษาซึ่งได้ด�าเนินเรื่องเรียบร้อย จนเป็นผลส�าเร็จ ได้โรงเรียนช่างกลขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง

 โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ เกิดขึ้นและก�าหนดวันสถาปนาในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2501 และเมื่อ
ปี พ.ศ.2511 โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือได้เปิดสอนระดับ ปวส. รวม 5 แผนกช่าง และในปี พ.ศ.2515 ก็ได้
ยกระดบัจากโรงเรยีนช่างกลพระนครเหนอืเป็นวทิยาลัยช่างกลพระนครเหนอื สังกดักองวทิยาลัย กรมอาชวีศกึษา 
และในวันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2518  ได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2518  เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรี  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้โอนวิทยาลัยในสังกัด  29  แห่ง  ไปสังกัด
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา โดยเปลีย่นจากวทิยาลยัเป็นวทิยาเขตและใช้ชือ่เตม็ว่าวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษา  วทิยาเขตพระนครเหนอื วนัที ่15 กนัยายน พ.ศ.2531  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา วทิยาเขต
พระนครเหนือ ได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.2530 และ
ได้รบัพระราชทานนามว่า สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ซ่ึงมคีวามหมายว่า สถาบนัเทคโนโลยอีนัเป็นมิง่มงคลแห่ง
พระราชา  และได้ขอพระบรมราชานญุาต อญัเชญิพระราชลญัจกรและพระมหาพชิยัมงกฎุเป็นเครือ่งหมายราชการ
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครเหนือ  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.2531 ดังนั้นวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือ จึงได้ใช้นามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
พระนครเหนือ และเมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2548  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548  มกีารปรบัเปลีย่นสถานะจากสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล เป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ซึง่สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครเหนือ ก็คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในปัจจุบัน มีรากฐาน มาจากโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กว่า 50 ปี 
เป็นต�านานแห่งช่างกลของประเทศไทย ท่ีจัดการศึกษาวิชาชีพช่างรองรับการเปล่ียนแปลงตามวิวัฒนาการและ
เทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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 1 วันขึ้นปีใหม่   31 วันตรุษจีน

กพศ.  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจรร่วมกับโรงเรียน    
  มัธยมศึกษา
สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 1/2557

กนผ.  ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ
สสท.  โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) กิจกรรมที่ 2 
  ณ จ.ระนอง (8-11 ม.ค.)

กพศ.  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  ครั้งที่ 41 (14-22 ม.ค.)

กพศ.  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจรร่วมกับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
สสท.  โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานด้านทะเบยีนฯ 
  ด้านการศกึษาฯ ระยะที ่1 (บรรยายวชิาการ)

กนผ.  ทบทวน แผนเป้าหมายนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
  ราชมงคลพระนคร ระยะยาว (พ.ศ. 2554 - 2565) เพือ่เสนอ
  ของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  สรุปเสนอมหาวทิยาลยั
สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง

สปภ.  ประสานงานหน่วยงาน / คณะ ด�าเนินการจัดท�าข้อมูลและ    
  รายงานผล รอบ 8 เดือนผ่านระบบ  IQA -CDS  (20-31ม.ค.) 
สวพ.  โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) เรื่อง พัฒนาบุคลากร
  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ (20-23 ม.ค.) 
สวท.  อบรมโครงการ ICT เพื่อการพัฒนา (20, 22, 27 ม.ค.)

กพศ.  งานกิจกรรม งานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มทร.พระนคร 
สสท.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านทะเบียนฯ 
  ด้านการศึกษาฯ ระยะที่ ๒ (ศึกษาดูงาน) (28-31ม.ค.)
กศว.  กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น

กนผ.  จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  เพื่อจัดท�าค�าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
  งบประมาณพ.ศ. 2558  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชงคลพระนคร 
  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนฯ
กพศ.  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ม.ขอนแก่น 
  (29-31 ม.ค.)
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN

 1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18

19

20 21 22 23 24 25

26

27 28 29 30 31

 1 วันขึ้นปีใหม่   31 วันตรุษจีน

สวพ.  ประชุมพิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริม
  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กพศ.  โครงการวันครู

สสท.  โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัศกึษา
  สหกจิศกึษา
สอ.   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส�านักอธิการบดี

กพศ.  กจิกรรมแนะแนวการศกึษาสญัจรร่วมกบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา

สวพ.  โครงการการบรกิารวิชาการเพ่ือพฒันาอาชพีเดมิ
  และสร้างอาชีพใหม่ของชมุชนจงัหวดัอ่างทอง (25-30 ม.ค.)

กศว.  โครงการพฒันาบคุลากร(เงนิจงูใจ) : การพฒันาบุคลากร
  ด้านอนุรกัษ์วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม ณ แหล่งศลิปวัฒนธรรม   
  จงัหวดัเพชรบรูณ์ (31 ม.ค., 1-2 ก.พ.)

กพศ.   โครงการอบรมแกนน�านักศึกษาเพื่อป้องกัน
  แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา

สสท.  จัดสอบ V-NET ระดับ ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2
  ปีการศึกษา 2556 

กพศ.  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจรร่วมกับโรงเรียน  
  มัธยมศึกษา
กปภ.  ประชุมเสวนา QA Forum

กบ.  การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ
สปภ.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา
  เยี่ยมชมและศึกษาดูงานประกันคุณภาพ

กก.  วันสถาปนามหาวิทยาลัย
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 February
2557 /2014
กุมภาพันธ์2

จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED
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14 วันมาฆบูชา

กพศ.  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจรร่วมกับ
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (4-7 ก.พ.)

กนผ.  จัดประชุม น�าแผนปฏบิตักิารผลติบณัฑตินกัปฏิบตัริาชมงคล 
  ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ถ่ายทอดสู่ผู้รับผิดชอบ 
  และแจ้งให้รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ
สปภ.  ประชุมการกรอกข้อมูล Common Data Set (CDS) 
  ในระบบ IQA และติดตามผลการ ด�าเนินงาน SAR  รอบ 
  8 เดือน ประจ�าปีการศึกษา  2556 (ช่วงเช้า)
สปภ.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA (ช่วงบ่าย)
สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง

กนผ.  จัดประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพื่อท�าความเข้าใจให้ตรงกันใน 
    -  โครงการขับเคลื่อนสู่ World Class University
    -  โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสถาบัน
       อุดมศึกษา
    -  โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่

กนผ.  แบบรูปรายการเสร็จพร้อมจัดจ้าง : ปรับปรุงห้องเจ้าหน้าที่  
  ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กบ.  การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

  ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สวท.  กิจกรรม “ส่งความรัก..พิทักษ์ ใจเธอ” วันวาเลนไทน์ 
  (10-14ก.พ.)

สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 3/2557
สวพ.  โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
  และจังหวัดสิงห์บุรี (17-19 ก.พ.)
สวท.  อบรมหลักสูตร CompTIA A+ ส�าหรับผู้สอน (17-21 ก.พ.)

กศว.  ประชุมคณะท�างาน อพ.สธ. - มทร.พระนคร  
  ครั้งที่ 1/2557
กพศ.  โครงการสังคมแห่งการเอื้ออาทร

กก.  ประชุมสภามหาลัย
กศว.  โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ระยะที่ 2  

  สาธิตการท�าของขวัญทรงคุณค่าจากผ้าไทย
สวพ.  โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัย
  และบริการวิชาการ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (11-13 ก.พ.)

กนผ.  จัดท�ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
  ราชมงคลตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ น�าเสนอ
  มหาวิทยาลัยฯ
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ
KM  โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร. 

  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  จ.พระนครศรีอยุทธยา (12-13ก.พ.)

กบ.  โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร
สวท.  อบรมหลักสูตร Android Programming Advanced : 
  Graphic Animation and Media (24-28)

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก , ประชุมสภามหาลัย 
สสท.  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ปีการศึกษา 2557 (สมัครด้วยตนเอง)
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14 วันมาฆบูชา

สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใช้คุณธรรมในการท�างาน

สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 2/2557
สอ.  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส�านักอธิการบดี กพศ.  กิจกรรมเดินการกุศล มทร.พระนคร

สสท.  โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สวพ.  โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
  วิจัยและบริการวิชาการ ระยะที่ 1 อบรม Google Apps 
  ส�าหรับองค์กร

กพศ.  ผู้กู้ กยศ. ยืนแบบค�าขอในระบบ

กศว.  ประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 
  1/2557
สวพ.  ประชุมคณะกรรมการประจ�า สวพ. ครั้งที่ 1/2557

กพศ.  โครงการปัจฉิมนเิทศนกัศกึษา และงานราชมงคพระนคร 
  นัดพบสถานประกอบการ ประจ�าปีการศึกษา 2556

สวพ.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ  
  วิชาการ ครั้งที่ 3/2557
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กศว.  ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - มทร.พระนคร  
  ครั้งที่ 1/2557 สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง

สวพ.  ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ครั้งที่ 1/2557
สวพ.  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย 
  ครั้งที่ 1/2557

สสท.  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2557 
  (หลักสูตร4 ปี และ 5 ปี)
สวท.  อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส�าหรับบุคลากร 
  (17-28 มี.ค.)

สสท.  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2557 
  (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน, ต่อเนื่อง)

สวพ.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องขั้นตอนการบูรณาการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
กพศ.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกัน
  คุณภาพการศึกษา(ภายใน) มทร.พระนคร (25-27 มี.ค.)
สวพ.  ประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 2/2557

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก, ประชุมสภามหาลัย
กนผ.  เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรับแผนโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2549-2558
สวท.  อบรมหลักสูตร m-Learning in classroom (26-28 มี.ค.)

สวท.  อบรมหลักสูตร CompTIA CTT+  ส�าหรับผู้สอน 
  (19-21 มี.ค.)

กบ.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (24-26มี.ค.)
สวท.  อบรมหลกัสตูร Developing Business Intelligence 

 Solution with Microsoft   SQL Server 2012 (24-28 มี.ค.)
กค.  ประชุมคณะกรรมการการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ

การบริหารการเงิน

กนผ.  แบบรปูรายการเสรจ็พร้อมจัดจ้าง : ปรบัปรงุอาคาร 2 
คณะบริหารธุรกิจ
กนผ.  แบบรูปรายการเสร็จพร้อมจัดจ้าง : ปรับปรุงอาคาร
กิจการนักศึกษา (ข้างประตู 2) คณะบริหารธุรกิจ
กศว.  โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทย

  สู่สากล ระยะที่ 1

สสท.  โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (วันแรกของโครงการ) (31 มี.ค.-1เม.ย.)
สวท.  อบรมหลักสูตร CompTIA CTT+ ส�าหรับผู้สอน (31 มี.ค.-1เม.ย.)
สอ.  ด�าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส�านักอธิการบดี
สสท.  ประกาศผลสอบคัดเลือก ประจ�าปีการศึกษา 2557

กค.  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ

(ต่อ) วันที่ 31 มีนาคม 2557
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สมัมาทิฐิ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน

สปภ.  ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายC-IQA  
  ครั้งที่  1/2557

สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 4/2557
กศว.   โครงการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธุกรรมพืช

กนผ.  จัดท�ารายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จของ
  การด�าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจ�า
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค�าถามชดุ ก-ข) แจ้งงานประเมนิฯ
  รวบรวมเสนอส�านักงบประมาณจัดการ

สวท.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
  มาตรฐานสินค้าชุมชน

กนผ. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงประมาณ
  รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณพ.ศ. 2558
กนผ. แบบรูปรายการเสร็จพร้อมจัดจ้าง : ปรับปรุงอาคาร 3 
  คณะศิลปศาสตร์

สสท.  ประชุมคณะกรรมการส�านักส่งเสริมวิชาการและ
  งานทะเบียน

กพศ.  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้น�านักศึกษา 
  ในศตวรรษที่ 21 (22-24 มี.ค.)

RMUTP  วันสภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กนผ.  ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดโครงการ
  งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นงบประมาณรายจ่าย
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กศว.  โครงการสนองพระราชด�าริ ชมรมนักชีววิทยา
  อพ.สธ.  (14-16 มี.ค.)
สวพ.  ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ
  เงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สปภ.  ประชุม  Quality Assurance Forum
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6 วันจักรี 7 ชดเชยวันจักรี  13 -15 วันสงกรานต์ 16 ชดเชยวันสงกรานต์

ทคศ.  วันสถาปนาโชติเวช
กพศ.  รับสมัครนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเพชร
ราชมงคลพระนคร รุ่นที ่10 (ภายในประเทศ) (1-30 เม.ย.)
กพศ.  โครงการจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์และสญัลษัณ์ประจ�าการ 
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 31 พระนครเกมส์ (1 เม.ย.-31 พ.ค.)
สสท.  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวผ่านเวปไซต์ (1-6 เม.ย.)
สปภ.  แจ้งหน่วยงานรวบรวมข้อมูล SAR รอบ12 เดือน 
เพื่อเตรียมรับการประเมิน (1-12 เมษายน)
สอ.  ด�าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส�านักอธิการบดี สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง

สวพ.  โครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี พื้นที่   
  กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
  จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง (7-16 เม.ย.)
สสท.  ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ (7-9 เม.ย.)

กพศ.  โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
  ด้านวิชาการและวิชาชีพ
กพศ.  ประกาศรายชื่อ “เพชรราชมงคลพระนครรุ่น 10”
กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก

สสท.  ประชุมสภาวิชาการ

กนผ.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  รอบ 6 เดือน

กศว.  โครงการดูแลรักษาและปรับปรงุต้นไม้ในแปลง 905 
(รอบที ่1) (21-23 เม.ย.)
สวท.  อบรมหลักสูตร IPv6 FundamentalsWorkshop 
(21-25 เม.ย.)
สวท.  อบรมหลักสูตร CompTIA A+ ส�าหรับ นศ. รุ่น 1
(21-30 เม.ย.)

สวพ.  กจิกรรมการจัดแสดงผลงานของนกัศึกษา ในนทิรรศการ
  นวตักรรม และเทคโนโลยขีองนกัศึกษา มทร.พระนคร ครัง้ท่ี 1
กบ.  โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (22-25 เม.ย.)
กค.  ประชุมคณะกรรมการการยกร่างระเบียบข้อบังคับ

  เกี่ยวกับการบริหารการเงิน

กก.  เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)
กบ.  การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ

กนผ.  รวบรวมและสรุปรายการที่ขอปรับแผนปฏิบัติราชการ
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลพระนคร (รอบ 6 เดือน) เสนอสภามหาวิทยาลัย
  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กค.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก, ประชุมสภามหาลัย
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6 วันจักรี 7 ชดเชยวันจักรี  13 -15 วันสงกรานต์ 16 ชดเชยวันสงกรานต์

ขวัญเป็นก�าลังใจ วินัยเป็นศักดิ์ศรี สามัคคีเป็นพลัง

สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 5/2557
สสท.  โครงการประกันคุณภาพและแนวทางการประเมิน
 หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 (24-25 เม.ย.)

กพศ.  โครงการ เพชรราชมงคลพระนคร “รุ่น 10” 
  (17 เมย.- 15 พ.ค.)
สวพ.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
  งานบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2557
สอ.  ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักอธิการบดี

กนผ.  ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2
กศว.  โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ระยะที่ 3 

  สาธิตการท�าเครื่องหอมวันสงกรานต์
สอ.  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส�านักอธิการบดี

กวส.  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา
  ในกลุ่มประเทศอาเซียน (12-19 เม.ย.)

สสท.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบนิเทศ
  งานสหกิจศึกษา
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May
2557 /2014

 พฤษภาคม5
จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 14

18

19 20 21 22 23 24

25

26 27 28 29 30 31

1 วันแรงงาน 5 วันฉัตรมงคล 9 วันพืชมงคล 13 วันวิสาขบูชา

สวพ.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :
  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานักวิจัยชุมชนต้นแบบ (7-9 พ.ค.)
สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง (7, 21 พ.ค.)

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ
สวพ.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  : กิจกรรมที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การท�างานวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

สวท.  อบรมหลักสูตร COMTIA AT ส�าหรับ นศ. รุ่น 3
อสอ.  พิธีสักการะวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กบ.  โครงการการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (19-20 พ.ค.)

กพศ.  รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาทุนให้กับ 
  หน่วยงานที่ให้ทุน สวพ.   เจ้าภาพประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3/2557

สวพ.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : กิจกรรมที่ 3
การอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 

กศว.  ประชุมคณะกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
ครั้งที่ 2/2557
สวท.  งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2557

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก, ประชุมสภามหาลัย
กนผ.  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (28-30 พ.ค.)
กศว.  ประชุมคณะท�างาน อพ.สธ. - มทร.พระนคร  

ครั้งที่ 2/2557
สปภ.  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (28-30 พ.ค.)

สวท.  อบรมหลักสูตร Comp TIA ส�าหรับ นศ. รุ่น 2 (5-14 พ.ค.)
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 14

18

19 20 21 22 23 24

25

26 27 28 29 30 31

1 วันแรงงาน 5 วันฉัตรมงคล 9 วันพืชมงคล 13 วันวิสาขบูชา

บริหารน�า ประชาสัมพันธ์ตาม งบประมาณสนับสนุน

สปภ.  สาขา/คณะ/หน่วยงาน ต้องจัดท�าเล่ม SAR  
  ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1-30 พ.ค.)

สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 6/2557
กก.  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ เรื่อง “ขับปลอดภัย ประทับใจ ทุกระยะทาง” 
(29-31 พ.ค.)

สวพ.  ประชุมคณะกรรมการประจ�า สวพ. ครั้งที่ 2/2557

กพศ.  แสดงผลงาน “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่น 10

สปภ.  ตรวจ SAR รอบ 12 เดือน ระดับคณะฯ 

กวส.  โครงการ English Camp 2014 (16-29 พ.ค.)

กพศ.  ประเมินผลหลังการอบรม “เพชรราชมงคลพระนคร” 
  รุ่น 10 (15-16 พ.ค.)
กศว.  โครงการจัดท�าฐานข้อมูลเรื่องการเรียนรู้พันธุกรรมพืช

30 31



June
2557 /2014

 มถุินายน6
จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED

1

2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17 18 19 20 21

22

23 24 25 26 27 28

30 29

สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง (4,18 มิ.ย.)สวท.  อบรมหลกัสตูร Comp TIA A ส�าหรบั นศ. รุน่ 4 (2-11 ม.ิย.)

สวท.  อบรมหลักสูตร Comp TI A network (9-13)
กนผ.  ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ และจัดท�า
ร่างงบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
งบลงทุน
กพศ.  เปิดประชุมสมัยสามัญสภานักศึกษา ครั้งที่ 1/2557

กนผ.  ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดท�าร่าง
  งบประมาณเงินรายได้ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ

กนผ.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณ
  เงินรายได้ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สปภ.  จัดท�าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
  คุณภาพทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ (Ed.Pex) (18-20มิ.ย.)

สวพ.  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ประจ�าปีการศึกษา 2556

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก , ประชุมสภามหาลัย
กศว.   โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการท�านุบ�ารุง

  ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน (25-27มิ.ย.)
สปภ.  จัดประชุมรายงานผล SAR  รอบ 12 เดือน 
  ปีการศึกษา 2556

กศว.  โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกรผลิตสื่อ
  วัฒนธรรมไทยสู่สากล ระยะที่ 2      

สสท.  อาจารย์ผูส้อนบนัทกึค่าระดบัคะแนนส่งผ่านเว็บไซต์
สวพ.  งานวนันกัประดิษฐ์ ประจ�าปี 2557 (23-26 มิ.ย.)
สวพ.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยัทีมี่ศกัยภาพ 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร : กจิกรรมที ่3
  การอบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจยั (23-27 ม.ิย.)
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN

1
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22
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30 29

ถกูต้อง คล่องตัว มีใจให้บริการ

สปภ.  ตรวจประเมินภายใน  ระดับคณะ/สาขาวิชา 
  โดยประธานภายนอก (1-30 มิ.ย.)

สสท.  วันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน (7-15 มิ.ย.)
กพศ.  โครงการสังคมแห่งการเอื้ออาทร ครั้งที่ 2

กบ.  โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารประจ�าปี 2557 
  (19-20 มิ.ย.)
กศว.  ประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2557
สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 7/2557

กบ.  โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร 
  ประจ�าปี ๒๕๕๗ (12-13 มิ.ย.)

กก.  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา
  ที่รับผิดชอบงาน  ด้านสารบรรณ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
  งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” (5-7 มิ.ย.)
กบ.  โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร 

ประจ�าปี ๒๕๕๗ (5-6 มิ.ย.)
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July
2557 /2014
กรกฎาคม7

จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED

1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26

27

28 29 30 31

11 วันอาสาฬหบูชา 12 วันเข้าพรรษา

สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง (2,16 ก.ค.)
กบ.  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสร้างจิตสดใส

  ร่างกายแข็งแรง (2-4 ก.ค. 57)

สสท.  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
  ประจ�าปีการศึกษา 2557 (แอดมิชชั่น) (7-11 ก.ค.)
สปภ.  จัดประชุมรายงานผล SAR รอบ 12 เดือน 
  ปีการศึกษา  2556 (7-10 ก.ค.)

วศ.  วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สปภ.  คณะ/สาขาวิชาส่งผลการตรวจประเมินภายใน เล่ม SAR   
  ข้อเสนอแนะให้สปภ.
สปภ.  หน่วยงาน ส่งข้อมูลตามตัวบ่งชี้ให้ สปภ. (14-18 ก.ค. 57 )

สปภ.  สปภ.รวบรวมข้อมูล จัดท�าเล่ม SAR ระดับ
  มหาวิทยาลัย (21-31 ก.ค.)
สวท.  อบรมหลักสูตร E-commerrce 

กบ.  การทวนสอบตามตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย (28-31 ก.ค.)
กบ.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอน

  และผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก�าหนด   
  ต�าแหน่งทางวิชาการ ประจ�าปี 2557 (28-29 ก.ค.)
สปภ.  การทวนสอบตามตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย (28-31 ก.ค.)

RMUTP  วันพัฒนามหาวิทยาลัย
สสท.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 
  2557 (30-31)
สอ.  ประเมินตรวจคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินภายนอก

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก, ประชุมสภามหาลัย
สวพ.  โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (23-25)

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN
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11 วันอาสาฬหบูชา 12 วันเข้าพรรษา

มองลึก นึกไกล ใจกว้าง

สวพ.  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย 
  ครั้งที่ 2/2557
สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 8/2557

กศว.  โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกรผลิตสื่อ
  วัฒนธรรมไทยสู่สากล ระยะที่ 3

สสท.  ประชุมคณะกรรมการส�านักส่งเสริมวิชาการและ
  งานทะเบียน

กวส.  โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ 
  ครั้งที่ 4 (17-18 ก.ค.)
สวพ.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
  งานบริการวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
สอ.  ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักอธิการบดี กบ.  การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ

กนผ.  ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3
กศว.  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ�าปี 2557
สวพ.  ประชุมคณะกรรมการประจ�า สวพ. ครั้งที่ 3/2557
สอ.  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส�านักอธิการบดี
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April
2557 /2014
สิงหาคม8

จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED

1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11 12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22 23

24

25 26 27 28 29 30

31

สปภ.  ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
  ปีการศึกษา 2556 โดย สกอ. (18-29 ส.ค.)
สสท.  นักศึกษาเก่าเขียนใบค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษาผ่านทาง
เว็บไซต์  (18-31 ส.ค.)
สสท.  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2557
สวท.  โครงการสลิปนี้มีโชค
สวท.  โครงการคุณคือสุดยอดนักอ่าน
กพศ.  การผ่อนผันเป็นทหารกองประจ�าการ (รอบแรก)

กวส.  ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายจ่าย
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กวส.  โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส�าหรับผู้

  ปฏิบัติงานวิเทศ  (วันที่ 20-22 ส.ค.)

สวพ.  โครงการการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( 25-29 ส.ค.)
สปภ.  ตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดย สกอ. (25-29 ส.ค.) กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก , ประชุมสภามหาลัย

กศว.  โครงงานจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒธรรม ระยะที่ 4 สาธิต
  การท�าของขวัญวันแม่คือรักแท้ของลูก
กพศ.  ตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ (5-7 สค.)

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก 
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ
กพศ.  ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษามทร.พระนคร งาน
ตลาดนัดหลักสูตร ณ ม.สงขลานครินทร์ (13-16 ส.ค.)สพศ.  วันแม่แห่งชาติ

กพศ.  ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษามทร.พระนคร 
  งานตลาดนัดหลักสูตร ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (6-8 ส.ค.)
สวพ.  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 (6-11 ส.ค.)
สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง (6,20 ส.ค.)สปภ.  การทวนสอบตามตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย (4-8 ส.ค.)
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN

1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11 12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22 23

24

25 26 27 28 29 30

31

นกัศึกษาคือหัวใจของ มทร.พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติของมทร.พระนคร คือหัวใจของประเทศ

10 วันสาร์ทจีน 12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กพศ.  ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 9/2557

กศว.  โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงต้นไม้ในแปรง 905 
  (รอบที่ 2) (22-24 ส.ค.)

กพศ.  วันไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2557
กพศ.  โครงการยกย่องเชิดชู นศ. คนดี ศรีราชมงคลพระนคร

สวท.  อบรมหลักสูตรการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น

กศว.  โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร
ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล ระยะที่ 4

RMUTP  วันเปิดวังเทเวศร์ ครั้งที่ 1 
กศว.  โครงการวันรพีร�าลึก

กศว.  โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษา  
  มหาราชินี
สวท.  บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
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September
2557 /2014
กันยายน9

จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28

29 30

กพศ.  เตรียมเปิดระบบภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต 
  ประจ�าปีการศึกษา 2556
สวท.  อบรมหลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (1-3, 5 ก.ย.) สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง (3,17 ก.ย.)

กศว.  ประชุมคณะกรรมการท�านุบ�ารุงกองศิลปวัฒนธรรม 
  ครั้งที่ 3/2557
กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก

สสท.  ประชุมสภาวิชาการ

กศว.  ประชุมคณะท�างาน อพ.สธ. - มทร.พระนคร  
  ครั้งที่ 3/2557

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก , ประชุมสภามหาลัย
กนผ.  รวบรวมและสรุปรายการที่ขอปรับแผนปฏิบัติราชการ
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลัเทคโนโลยี
  ราชมงคลพระนคร (รอบ 12 เดือน) เสนอสภา
  มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สปภ.  น�าผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อ
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อน�าข้อเสนอแนะ
  มาวางแผนปรับปรุง 
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28

29 30

มหาวิทยาลัย 5U คือ อนาคต  gU eU rU wU hU

กวส.  โครงการสานสัมพันธ์นศ.นานาชาติ
สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 10/2557

กบ.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะ
  ที่ดีในการปฏิบัติงาน (งานเกษียณอายุราชการประจ�าปี 2557)

อสอ.  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
  (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

สปภ.  ส่งรายงานผลประเมินการคุณภาพภายในระดับ
  มหาวิทยาลัยและคณะ ต่อ สกอ. ผ่านระบบ CHE QA  Online
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October
2557 /2014
ตุลาคม10

จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18

19

20 21 22 23 24 25

26

27 28 29 30 31

สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง (1, 15 ต.ค.)

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ

สปภ.  ประชุมผู้ดูแลตัวบ่งชี้และหัวหน้างานประกันคุณภาพ
  ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

กพศ.  ติดตามและขอความร่วมมือบัณฑิตเข้าระบบภาวะ
  การมีงานท�าของบัณฑิต

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก , ประชุมสภามหาลัย

สวพ.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กนผ.  จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก�ากับ ติดตาม รายงานผล
  การปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ของมหาวิทยาลัยฯประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18

19

20 21 22 23 24 25

26

27 28 29 30 31

คดิ พูด เขียน คือ สิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ปฏิบัติและท�าส�าเร็จ คือความจริง

 8 วันออกพรรษา  23 วันปิยะมหาราช

สวพ.  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย 
  ครั้งที่ 3/2557
สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 11/2557

กนผ.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  รอบ 12 เดือน

กพศ.  โครงการวันปิยมหาราช

สวพ.  ประชุมคณะกรรมการประจ�า สวพ. ครั้งที่ 4/2557
สอ.  ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักงานอธิการบดี

กนผ.  จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลพระนคร สู่การปฏิบัติ
สปภ.  การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ

กนผ.  ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 4
สวพ.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
  งานบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
สอ.  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส�านักอธิการบดี
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October
2557 /2014
พฤศจิกายน11

จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED

1

2

3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15

16

17 18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28 29

30

กพศ.  สรุปรายงานผลการติดตามภาวะการมีงานของบัณฑิต
  ปี 2556 ส�าหรับผู้บริหาร (3-4 พ.ย.)
กพศ.  การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารฯ(รอบสอง)
สปภ.  จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมส่ง ก.พ.ร (3-5 พ.ย.)
กบ.  ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการส�านัก

  ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง (5,19 พ.ย.)

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก
สสท.  ประชุมสภาวิชาการ

สวพ.  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัย
  และบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ระยะที่ 2  ศึกษาดูงาน (19-21 พ.ย.)

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก, ประชุมสภามหาลัย
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN

1

2

3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15

16

17 18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28 29

30

คนส�าราญ งานส�าเร็จ

6 วันลอยกระทง

สวพ.  ประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 12/2557

สวท.  งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556

สวพ.  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัย
  และบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ระยะที่ 1 อบรมให้ความรู้
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December
2557 /2014
ธันวาคม12

จันทร์/MON อังคาร/TUE พุธ/WED

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28

29 30 31

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 วันรัฐธรรมนูญ 25 วันคริสมาสต์ 31 วันสิ้นปี

สสท.  สอบปลายภาค 1/2557  (วันที่ 1-14 ธ.ค.)
สวท.  บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

กบ.  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  จ�านวน 5 คณะ 
  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ�านวยการส�านัก
  วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.  พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก

สสท.  วันปิดภาคการศึกษา 1/2557 สสท.  ประชุมสภาวิชาการ

กก.  ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน ส�านัก, ประชุมสภามหาลัย
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พฤหัส/THU ศุกร์/FRI เสาร์/SAT                 อาทิตย์/SUN

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28

29 30 31

สบืสาน ก้าวไกล นิรันดร์

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 วันรัฐธรรมนูญ 25 วันคริสมาสต์ 31 วันสิ้นปี

ปชส.  งานของขวัญปีใหม่ และของเคยรักเคยหวง
  และการประกวด MR.-Miss RMUTP & Season Award 2015

สวท.  The 8th International Translator’s Day 2014 
  (งานวันนักแปลโลก)

RMUTP  วันเปิดวังนางเลิ้ง ครั้งที่ 1
อสอ.  พธิสีกัการะวันคล้ายวนัประสตูิ 
  กรมหลวงชมุพร เขตอดุมศกัดิ์

สวพ.  โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
  คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพยีง : การสร้างมลูค่าเพ่ิมผลผลติจากปลาของชุมชน
  จ.สิงห์บุรี แบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (20-25 ธ.ค.)

กศว.  โครงการ 5 ธันวามหามงคล  เฉลิมพระชนม์ 86 
  พรรษา มหาราชา
สอ.  ประชุมผู้บริหารระดับสูง (4,18 ธ.ค.) กพศ.  โครงการวันพ่อแห่งชาติ
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www.rmutp.ac.th
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รองศาสตราจารย์ ดวงสุดา เตโชติรส

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระที่	 1					15			สิงหาคม	 2548		-		วันที่		14	 สิงหาคม	 2552
วาระที่		2					15			สิงหาคม	 2552		-		วันที่		14		 สิงหาคม		 2556
E-mail	:	duangsu_nooh@hotmail.com
Mobile	:	08	1832	7932

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11	กุมภาพันธ์	2557	-ปัจจุบัน
E-mail	:	ku.president13@hotmail.com,	viroch.i@rmutp.ac.th
Mobile	:	09	2268	1313

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15	สิงหาคม	2556	–	10	กุมภาพันธ์	2557
E-mail	:	chutamas.p@rmutp.ac.th,	yinn.chutamas@gmail.com
Mobile	:	08	9204	3158
Facebook	:	https://www.facebook.com/chutamaspeeraphatchara

ท�ำเนียบอธิกำรบดี มทร.พระนคร
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1.	ศ.ไชยยศ	 เหมะรัชตะ			 นายกสภามหาวิทยาลัย	 0817790292	

2.	นายชวลิต	 นิ่มละออ								 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 0816121463	 chavalit@orientalgmt.com

3.	นายคมสัน	 โอภาสสถาวร					 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		 0813042280	

4.	นางฉวีวรรณ	 สุคันธรัต	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0856619937	

5.	นายชุมพล				 เที่ยงธรรม	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0816848602	 ctham@mozart.inet.co.th

6.	นายธีรวัฒน์	 ธัญลักษณ์ภาคย์	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0816285520	 theerawat@gmail.com

7.	ศ.ดร.ธีรวุฒิ	 บุณยโสภณ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0818479220	 teravuti@yahoo.com

8.	นายนินนาท		 ไชยธีรภิญโญ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0818378017	 nchaithi@toyota.co.th

9.	นายนิพนธ์			 	สุรพงษ์รักเจริญ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0861661648	

10.	นางสาวพวงเพชร	 สารคุณ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0818041144	

11.	ศ.ดร.วัลลภ	 สุระก�าพลธร	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0814955550	 kswanlop@kmitl.ac.th

12.	ศ.ดร.วิรุณ	 ตั้งเจริญ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0860409991	

13.	นางศรีวิชชา	 รักจ�ารูญ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0818370716	

14.	นายโอภาส	 เขียววิชัย	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 0819380268	 opas@mua.go.th

15.	รศ.ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 กรรมการจากผู้บริหาร	 0819395699	 viroch.i@rmutp.ac.th

16.	รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 กรรมการจากผู้บริหาร	 0898903971	 supatra_ko@hotmail.com

17.	ผศ.เฟื่องฟ้า	 เมฆเกรียงไกร	 กรรมการจากผู้บริหาร		 0818502933	 fuangfah_m@yahoo.com

18.	ผศ.ยุทธภูมิ		 สุวรรณเวช	 กรรมการจากผู้บริหาร	 0819046003	 poomyut@hotmail.com

19.	ผศ.ว่าที	่ร.ต.สมนกึ	แก้ววิไล	 กรรมการจากผู้บริหาร	 0814515553	 somnuk_bcc@hotmail.com

20.	ผศ.ชญาภัทร์		 กี่อาริโย	 กรรมการจากผู้บริหาร	 0814141681	 chayapat2009@hotmail.com

21.	รศ.วิมลพรรณ	 อาภาเวท	 กรรมการจากผู้บริหาร	 0848745438	 wimonphan.av@hotmail.com

22.	นายมนตรี		 รัตนวิจิตร	 กรรมการจากผู้บริหาร	 0812558027	 montree@rmutp.ac.th

23.	ผศ.ดร.ปราโมทย์	 วีรานุกูล	 กรรมการจากคณาจารย์ฯ	 0859080401	

24.	ดร.ปริญญา		 มากลิ่น	 กรรมการจากคณาจารย์ฯ		 0818667265	 trikun01@hotmail.com

25.	อาจารย์ศรีสุดา	 อยู่แย้มศรี	 กรรมการจากคณาจารย์ฯ			 0898934242	 srisuda_toom@hotmail.com

26.	อาจารย์อรุณ		 ชลังสุทธิ์	 กรรมการจากคณาจารย์ฯ	 0818039877	 arun3774@hotmail.com

27.	ดร.สุรเชษฐ				 เดชฟุ้ง	 กรรมการจากคณาจารย์ฯ	 0816158202	 surachetdechphung@gmail.com

28.	อาจารย์สมัภาษณ์	 สุวรรณคีรี	 กรรมการจากคณาจารย์ฯ	 0826092378	 sampas22@hotmail.com

29.	นายเชาว์เลิศ		 ขวัญเมือง	 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย		 0819310640	 choavaleart.k@rmutp.ac.th

30.	ผศ.ดร.วันสิริ		 ประเสริฐทรัพย์	 ผช.เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	00818084178	 vansiri.p@rmutp.ac.th

31.	นางสาวพรทิพย์		 ไตรพิทยากุล	 ผช.เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	0922784886	 trikun01@hotmail.com

รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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รักษาราชการแทนอธิการบดี	 รศ.ดร.วิโรจ		อิ่มพิทักษ์	 081-9395699	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 	

ส�านักงานอธิการบดี	 รศ.สุภัทรา			โกไศยกานนท์	 02-2829009		 ต่อ	6001,	089-8903971	 supatra_ko@hotmail.com	

ส�านักส่งเสริมวิชาการฯ	 นายพงศกร		หิรัญโรจน์	 02-2829009		 ต่อ	6301,	089-0274458	 pongsakorn@rmutp.ac.th

	 ผศ.สุขจิตร			ตั้งเจริญ	 02-2829009		 ต่อ	6400,	081-3111354	 sukjit_t@hotamol.com	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ผศ.จุฑามาศ			พีรพัชระ	 02-2829009		 ต่อ	6099,	089-2043158	 chuta@rmutp.ac.th

	 	 081-9272050	 	 	 yinn.chuta@gmail.com

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์			ศิริมัย	 02-2829009		 ต่อ	7001,	086-8154048	 s.kajohnsak@gmail.com

	 ผศ.สุทัศน์		ตั้งนิตยวงศ์	 02-2829009		 ต่อ	6121,	0891131953	

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 รศ.วิมลพรรณ		อาภาเวท	 02-2829009		 ต่อ	6800,	084-8745438	 wimonphan.av@hotmail.com

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ผศ.ชญาภัทร์		กี่อาริโย	 02-2819756		 ต่อ	2222,	081-9141681	 chayapat2009@hotmail.com

	 ผศ.จอมขวัญ			สุวรรณรักษ์	 02-2819756-8		ต่อ	2301,	081-8488870	 jomkhwun_4127@hotmail.com

คณะบริหารธุรกิจ	 ผศ.วราพันธ์					มุ่งวิชา	 02-2829101-2		ต่อ	2224,	081-3036011	 varapun@hotmail.com

	 ผศ.บุญธรรม		พรเจริญ	 02-2829101		 ต่อ	7520,	091-8730747	 cap_lopburi@hotmail.com

	 ผศ.ดร.วันสิริ		ประเสริฐทรัพย์	 02-2829009		 ต่อ	6037,	081-9029339	 vansiri.p@rmutp.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ผศ.ดร.อมรา			อมรแก้ว	 02-9132424		 ต่อ	192,	089-9688644	 amara.a@rmutp.ac.th

	 นายวรพจน์				โหรวิชิต	 02-9132424		 ต่อ	197,	081-2790285

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ผศ.ดร.วัลลภ		ภูผา	 02-	9132424		 ต่อ	102,	081-4019439	 v.phupha@hotmail.com

	 ผศ.ศุภวุฒิ					เนตรโพธิ์แก้ว	 02-9132424		 ต่อ	151,	081-6203266	 supawudn_p_g@hotmail.com

คณะศิลปศาสตร์	 ดร.ภคพนธ์			ศาลาทอง	 02-2829102		 ต่อ	1115,	086-7588755	 sala_p2001@yahoo.com	

	 ผศ.ว่าที่	ร.ต.วัชระ	โพธิสรณ์	 02-2829102		 ต่อ	1225,	088-4973901	 wphoth2004@yahoo.com

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	 ผศ.อาภาพรรณ			ยุเหล็ก			 02-6299153-7	ต่อ	1000,	089-0486296	 arparpun@hotmail.com

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	 นายธานี			สุคนธะชาติ	 02-2828571		 ต่อ	6301,	02-2828571	 thanee79@hotmail.com

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ผศ.ดร.กุณฑลทิพย		พานิชภักดิ์	 02-2184358,	081-9136601	 kpanitchpakdi@yahoo.com

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผศ.ดร.พิศิษฏ์		โภคารัตน์กุล	 089–7800115

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 ดร.สมพิศ				ป.สัตยารักษ์	 02-3004918,	081–9254597

บ.	ไทยออโต	ทลูส์	แอนด์	ดาย	จก.	 ดร.พยุง					ศักดาสาวิตร	 02-5983876-9,	081–8239657

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ดร.ประเสริฐ		ลิ่มประเสริฐ	 081-8473245	 	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นายพีรพัทธ์			วงค์กมลพร	 08	-9322353	 	 	 perapat79@gmail.com

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 รศ.ดร.วิทร		วิภาหัสน์	 035-251728,	089-8283632	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 รศ.วิภา				อุดมฉันท์	 02-5213707,	081-7519757	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ดร.ละเอียด				ศิลาน้อย	 02-4474243,	081-7108524	 	 ilasirizen@yahoo.com

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ศ.ดร.อมรรัตน์		เจริญชัย	 02-5215280,	089-6723377	

รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
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รายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้บริหารคณะ

ผศ.ว่าที่	ร.ต.สมนึก		แก้ววิไล	 คณะบริหารธุรกิจ	 081-4515553	 Somnuk.k@live.rmutp.ac.th
อาจารย์สมเกียรติ		ทองแก้ว		 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 089-8215017	 Somkieat_5626@hotmail.com
นายสุนทร		เหรียญจื้อ	 นักวิชาการศึกษา	 086-3853518		 torn_18@hotmail.com,
	 ช�านาญการพิเศษ	 02-281-1833	 torn_18@hotmail.co.th
	 ศูนย์การจัดการความรู้	
อาจารย์มณพ		ด�าน้อย	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 089-7711835	 Manop.d@rmutp.ac.th
อาจารย์สัมภาษณ์		สุวรรณคีรี	 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	 082-6092378	 Sampas22@hotmail.com
อาจารย์รัชดาศักดิ์		สุเพ็งค�า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 081-7729647	 rachadasak@yahoo.com,	rachadasak@gmail.com
ผศ.ดร.นพมณี		ฤทธิกุลสิทธิชัย	 คณะศิลปศาสตร์	 089-9899022	 Nee_ritti@yahoo.com
รศ.รังสรรค์		อักษรชาติ	 คณะศิลปศาสตร์	 082-4445665	 Rangsan2503@hotmail.com
นายทนงค์		โพธิ	 นักวิเทศสัมพันธ์	(ปฎิบัติการ)	 089-5167536											 Tanongpoti853@hotmail.com
	 กองวิเทศสัมพันธ์
นายโยธิน			หนูแดง	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 086-3592680	 Yothin.n@hotmail.com
	 (ปฏิบัติการ)	ส�านักวิทยบริการฯ
อาจารย์กฤตพร		ชูเส้ง	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 085-1166899	 Mas_ku59@hotmail.com
ผศ.กมล		พรหมหล้าวรรณ	 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	 089-2273071	 Kamol_mn@hotmail.com
ผศ.พีรญา		เชตุพงษ์	 คณะบริหารธุรกิจ	 081-9013465	 Phiraya.c@hotmail.com

ผศ.ขจรศักดิ	์ศิรมัิย	 คณบดี	 02-282-9009-15	ต่อ	7131	 s.kajohnsak@gmail.com
นางสาวอัมภาภรณ์	พรีวณิชกุล	 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจัิย	 02-282-9009-15	ต่อ	7004	 umpaporn.p@rmutp.ac.th
นายเกษมชยั	บุญเพญ็	 รองคณบดฝ่ีายบริหาร	 02-282-9009-15	ต่อ	7005	 aj_kasemchai@hotmail.com
นายสมชาย	เหลืองสด	 รองคณบดฝ่ีายวางแผน	 02-282-9009-15	ต่อ	7006	 somchai.l@rmutp.ac.th
นายพสิิฐ		สอนละ				 รองคณบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา	 02-282-9009-15	ต่อ	7003			pisit.s@rmutp.ac.th
ผศ.สุทศัน์		ต้ังนติยวงศ์						 ผู้ช่วยคณบด	ี 02-282-9009-15	ต่อ	7006			sutat96@hotmail.com
นางสาวขนษิฐา		ดสุีบนิ				 ผู้ช่วยคณบด	ี 02-282-9009-15	ต่อ	7158			kanittha_dee@hotmail.com
นายภเูบศ		อนิทขนัต	ี		 ผู้ช่วยคณบด	ี 02-282-9009-15	ต่อ	7111			tem49@hotmail.com
นางนภิา		สัญญานุจิต	 หวัหน้าส�านกังานคณบด	ี 02-282-9009-15	ต่อ	7007	
นายมนตร	ีบญุเรืองเศษ			 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์		 02-282-9009-15	ต่อ7159	 bunruangses@gmail.com
นายอนุชา	ไชยชาญ	 หวัหน้าสาขาวิชาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์	 02-282-9009-15	ต่อ	7164	 Anucha2550@hotmail.com
ผศ.	อ�านาจ	เจนจิตศิริ					 หวัหน้าสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล	 02-282-9009-15		ต่อ	7146	
ผศ.	ดร.สมศักดิ	์สงวนเดอืน	 หวัหน้าสาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหกรรม			 02-282-9009-15	ต่อ	7141	
นายสนุทร	วิรยิะ	 หวัหน้าสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า	 02-282-9009-15	ต่อ	7167	 Sungoy111@gmail.com
ผศ.	ดร.ชัชชัย	เผ่าพงษ์			 หวัหน้าสาขาวชิาเทคนคิศกึษา	 02-282-9009-15	ต่อ	7175	 cphaopong@yahoo.com
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รายชื่อผู้บริหารคณะ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผศ.ชญาภัทร์		กี่อาริโย			 คณบดี	 02-281-9770,	02-281-9756-8	ต่อ	2222,		 chayapat2009@hotmail.com,
	 	 08-1726-5920,	081-914-1681		 chayapat@rmutp.ac.th
ผศ.อภิรัติ		โสฬศ	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 02-281-9756-8	ต่อ	2201,	081-494-8802	 apirat_so@hotmail.com
นางสาววไลภรณ์		สุทธา								 รองคณบดีฝ่ายวางแผน,		 02-281-9756-8	ต่อ	2302,	081-827-7133	 walaiporn.s@rmutp.ac.th
	 หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ		
ดร.วรลักษณ์		ปัญญาธิติพงศ์		 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 02-281-9756-8	ต่อ	2304,	089-891-3433	 woralak.p@rmutp.ac.th	
นางปิยะธิดา		สีหะวัฒนกุล		 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 02-281-9756-8	ต่อ	2202,	089-897-4366	 a.piyatida@hotmail.com
นางจินตนา	วรเจริญศรี	 หัวหน้าส�านักงานคณบดี	 02-281-9756-8	ต่อ	2203,	089-817-0682	 jintana.2402@hotmail.com
ผศ.ศริาภรณ์		ชวเลขยางกรู				 ผู้ช่วยคณบดี	 02-281-9756-8	ต่อ	2303,	081-338-0670	
นายธนภพ		โสตรโยม	 ผู้ช่วยคณบดี			 089-622-9666			 teacher725@hotmail.com
นายสุริยา		เทพิน		 ผู้ช่วยคณบดี	 02-281-9756-8	ต่อ	2303,	080-777-7967	 tapin53@hotmail.com
นางสาวประพาฬภรณ์	ธีรมงคล	 ผู้ช่วยคณบดี	 082-698-4649	 tammy-design@hotmail.com
นางสาวนิอร		ดาวเจริญพร	 ผู้ช่วยคณบดี	 081-829-2931	 a_nion@hotmail.com	
นางสาวกฤตพร		ชูเส้ง		 หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์		 02-281-9756-8	ต่อ	2306,	085-116-6899	 mas_ku59@hotmail.com
นางสาวเกศทิพย์		กรี่เงิน	 หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า	 081-442-9666		 kettip13@gmail.com
	 และเครื่องแต่งกาย	
นางสาวอัจฉราวรรณ	ณ	สงขลา		หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี			 081-508-3576	 acharawan@hotmail.com
	 การจัดการสินค้าแฟชั่น
นางเกศรินทร์			เพ็ชรรัตน์	 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์				 02-281-9756-8	ต่อ	2410,	081-355-6629	 yookyuy@hotmail.com
	 การอาหารและโภชนาการ
นายปรัชญา		แพมงคล	 หวัหน้าสาขาวชิาอตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร	 02-281-9756-8	ต่อ	2410,	087-085-5071		 paemongkol.pr@gmail.com
นางสาวสุกัญญา		จันทกุล	 หวัหน้าสาขาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร์	 02-2819756-8	ต่อ	6502,	086	0334290	 Kan.119@hotmail.com

รศ.วิมลพรรณ	อาภาเวท	 คณบดี						 02-281-0630,							 wimonphan.av@hotmail.com
	 	 02-282-9009-15	ต่อ	6800,	084-874-5438
อาจารย์ปัทมา	พยุงวงศ์	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 02-282-9009-15	ต่อ	6810,	086-376-5039	 patama_mct@hotmail.com
อาจารย์สรัณยา	มังคละคุปต์	 รองคณบดีฝ่ายวางแผน	 02-282-9009-15	ต่อ	6830,	081-494-6940	 saranya999@hotmail.com
อาจารย์อรรถการ	สัตยพาณิชย์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย		 02-282-9009-15	ต่อ	6862,	081-697-5250			 arttakarn@hotmail.com
อาจารย์อัญชุลี		วงษ์บุญงาม	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา			 02-282-9009-15	ต่อ	6820,	081-444-2551			 pu.anchulee@gmail.com
อาจารย์ชาญ	เดชอัศวนง	 ผูช่้วยคณบด	ีและหวัหน้างานแนะแนว		 02-282-9009-15	ต่อ	6850,	081-801-7190		 j_yads@yahoo.com
อาจารย์อภิญญ์พัทร์	กุสิยารังสิทธิ์	 ผู้ช่วยคณบดี	และหัวหน้าสาขาวิชา		 02-282-9009-15	ต่อ	6819,	085-235-0009	 anapinyapat@gmail.com
	 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อาจารย์เกรียงไกร	พัฒนกุลโกเมธ		 หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลย	ี	 02-282-9009-15	ต่อ	6841,	081-341-8505	 jokejo@hotmail.com
	 การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
อาจารย์กวิทธิ	์			ศรีสัมฤทธิ	์	 หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี		 02-282-9009-15	ต่อ	6864,	086-534-3200	 kawit_s@hotmail.com
อาจารย์จตุพิร		ปรญิโญกลุ	 รกัษาการหวัหน้าสาขาวชิา	 0-2282-9009-15	ต่อ	6863,	089-096-9802	 Pook35@hotmail.com
	 การสือ่สารการตลาด	(ป.โท)	หวัหน้างานวเิทศสมัพันธ์
นางอุมาพร	เจริญพัฒน์	 หวัหน้าส�านกังานคณบด	ี 02-282-9009-15	ต่อ	6888,	085-062-6991	 uma1332@hotmail.com
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.	วราพันธ์		มุ่งวิชา	 คณบดี	 089-527-6543	 varapun@hotmail.com
ผศ.	ดร.	มาเรียม		นะมิ	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 083-198-3021	 mariamnami@gmail.com
ผศ.	ล�าไย		มากเจริญ	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 081-252-6065	 lumyai_m@hotmail.com
ผศ.	อมรศิริ		ดิสสร	 รองคณบดีฝ่ายวางแผน	 083-704-5507	 amorsirid@yahoo.com
นาย	กษิดิ์เดช		สุทธิวานิช	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 089-409-8940	 kasidech10582@hotmail.com
น.ส.	ธีรวรรณ		ทรัพย์คล้าย	 หัวหน้าสานักงานคณบดี	 087-918-7793	 wai_y@hotmail.com
ผศ.	วราลี		ศรีสมบัติ	 ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ	 086-554-9295	 waraleesri9@hotmail.com
ผศ.	ฐิตินันท์		พงษ์คะเชนทร์			 ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ	 089-768-2635	 thitinan_040702@windowslive.com
ผศ.	ศิริรัตน์		ช�านาญรบ	 ผู้ช่วยคณบดีด้านงานทะเบียนและประมวลผล	 081-920-5137	 sirirat3374@hotmail.com
น.ส.	บุญเรียม		ทะไกรราช	 ผู้ช่วยคณบดีด้านงานหลักสูตร	 081-487-7111	 Iamriem1@hotmail.com
น.ส.	กุลิสรา		ยงยิ่งประเสริฐ			 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา	 081-488-9650	 kulitsara_yong@hotmail.com
ผศ.	เพ็ญนภา		สุวรรณบ�ารุง			 ผู้ช่วยคณบดีด้านติดตามและประเมินผล	 083-820-0888	 pennarak1@yahoo.com
นาง	ธิดารัตน์	นาคเกี้ยว	 ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารโครงการและฝึกอบรม	 092-923-8245	 tnakkyo@gmail.com
นาง	ดวงดาว		ทัศนประเสริฐ	 ผู้ช่วยคณบดีด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 081-921-9269	 daoabhakara@hotmail.com
นาย	ณรงค์ฤทธิ์		ธีระเวช	 ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์	 084-637-4637	 narongritteeravech@hotmail.com
น.ส.	ชมพูนุท		โภคณิตถานนท์	 ผู้ช่วยคณบดีด้านสวัสดิการและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 089-507-9653	 phet1234_phet@hotmail.com
ดร.	ธนธัส	ทัพมงคล	 หัวหน้าสาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 081-836-6285	 ttupmongkol@hotmail.com
นาย	ก�าธร		นิมิตภัทร	 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี	 089-890-3309	 sotomi36@hotmail.com
ผศ.	จารุณี		กมลขันติธร	 หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด	 081-932-6437	 jk.rmutp@gmail.com
ผศ.	กมลวรรณ		พิมพ์แพทย์	 หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน	 081-314-5999	 kamonwanfinance@hotmail.com
นาย	มนัส	บุญวงศ์	 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ	 087-351-5675	 manus.bw1@hotmail.com
นาย	สัจจธรรม		สุภาจันทร์	 หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ	 083-090-9284	 a_sajjathum@yahoo.com
นาย	ก�าพร	สุวรรณฉิม	 หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	 086-666-6407	 ajarn.will@hotmail.com
น.ส.	สุวีณา		รุ่งโรจน์รัตนากร	 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	 090-098-0753	 suveena_jj@yahoo.com

ผศ.ดร.อมรา		อมรแก้ว	 คณบด	ี					 02-9132424		ต่อ	158,	02-5860630,	 amara.a@rmutp.ac.th	
	 	 089-9688644	,	081-8680711					
นางสาวนฤด	ี	สมทิธ์ปรชีา			 รองคณบดฝ่ีายบริหาร	 02-9132424	ต่อ	157,	081-4856560	 totolhin@hotmail.com
ผศ.กรรณกิาร์		ม่วงชู		 รองคณบดฝ่ีายวางแผน	 02-9132424	ต่อ	136,	089-8562686	 ni_003@hotmail.com
ผศ.นติยา		บญุสทิธิ	์ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั			 02-9132424	ต่อ	156,	159,	089-1054716	 Nittaya.b27@gmail.com
นายประยทุธ		สวุรรณศร	ี รองคณบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา	 02-9132424	ต่อ	202,	086-7701573	 Prayuth_su@hotmail.com
นางสาวปิยธดิา		รจุะศริ	ิ ผูช่้วยคณบด	ี 02-9132424	ต่อ	159,	081-9482842	 aj_piyatida@hotmail.com
นางสาวชวน	ี	สภุริตัน์			 ผูช่้วยคณบด	ี 02-9132424	ต่อ	159,	081-3784475	 aj_chawanee@hotmail.com
ดร.ดัชชน	ี	ไกรศริ	ิ		 ผู้ช่วยคณบด	ี 02-9132424	ต่อ	194,	089-6926898		 Datchanee.k@rmutp.ac.th
ดร.ชชัวาล		ศรภัีกด	ี		 ผูช่้วยคณบด	ี 02-9132424	ต่อ	137,	085-7507421	 Chatchawal.s@rmutp.ac.th
ผศ.ภาคณิ		องัศณุศิ	 ผู้ช่วยคณบดี	 02-9132424	ต่อ	197,	087-6893882	 Phakin_2919@hotmail.com
นางรติกร			บญุเพ็ง					 หัวหน้าส�านกังานคณบดี	 02-9132424	ต่อ	157,	084-7741473	 ratikon.b@hotmail.com
นายศริชิยั			สาระมนสั										 หวัหน้าสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์	 02-9132424	ต่อ	211,	087-8170678	 sirichai.s@rmutp.ac.th
นายมาโนช		หลกัฐานด	ี		 หัวหน้าสาขาวทิยาการสิง่แวดล้อม		 02-9132424	ต่อ	189,	089-9295817			 mnl.dee@gmail.com
	 และทรพัยากรธรรมชาติ		
ผศ.สนุย์ี		สมัมาทตั		 หัวหน้าสาขาวชิาคณติศาสตร์และสถิต	ิ 02-9132424	ต่อ	193,	089-1112504	 sunee_sung@hotmail.com
นายพลกฤษณ์			คุม้กล�า่	 หัวหน้าสาขาวิชาวทิยาศาสตร์	 02-9132424	ต่อ	197,	085-2538881	 Kumklam@yahoo.com
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คณะศิลปศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.วลัลภ		ภูผา	 คณบด	ี	 081-1716246,	081-4019439			 Vallop.phu@hotmail.com
ผศ.ดร.สมใจ		เพยีรประสทิธิ	์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร	 081-5518014	 Somjai@rmutp.ac.th
ผศ.ทง		ลานธารทอง	 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั	 089-5306092	 Thong2499@hotmail.com
นายอรณุ		ชลงัสทุธิ	์ รองคณบดฝ่ีายวางแผน	 081-8039877
นายเจรญิ		สมชือ่	 รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา	 081-4898233
ผศ.โกศล		นธิโิสภา	 ผูช่้วยคณบดด้ีานวชิาการและวิเทศสัมพนัธ์			 080-0875344	 Nithisopa@yahoo.co.th
นายพเิชษฐ		จริประเสรฐิวงศ์	 ผูช่้วยคณบดด้ีานงานประกนัคณุภาพ				 081-4479577
นายทนิกร		จนัทร์กระจ่าง	 ผูช่้วยคณบดด้ีานกจิการนักศกึษา	 089-6977189	 Korn_mt@hotmail.com
นายสมเกยีรต	ิ	ทองแก้ว	 ผูช่้วยคณบดด้ีานวจิยัและงานบริการวชิาการ	 089-8215017	 Somkieat_5626@hotmail.com
ผศ.ศภุวฒุ	ิ	เนตรโพธ์ิแก้ว	 ผูช่้วยคณบดด้ีานกจิการพิเศษ	 081-6203266
ผศ.ดร.ส�าเรงิ		รกัซ้อน	 ผูช่้วยคณบดด้ีานพฒันากายภาพและภูมทิศัน์	 087-9454133
นายกลุยศ		สวุนัทโรจน์	 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล	 089-5236188	 Elipse_b@hotmail.com
ดร.ณฐัพงศ์		พนัธนุะ	 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า	 081-8386780	 Nattapong100@gmail.com
นายสทุธพิงษ์		จ�ารญูรตัน์	 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ	 081-4419089	 Suttipong_J@lycos.com
ผศ.โกศล		นธิโิสภา	 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์	และโทรคมนาคม					080-0875344				 Nithisopa@yahoo.co.th
นายยทุธนา		สรวลสวรรค์	 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	
ดร.คมพนัธ์		ชมสมทุร	 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์	 081-3039822	 Ch.Kompan@hotmail.com
ผศ.ดร.ส�าเรงิ		รกัซ้อน	 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา	 087-9454133	
ผศ.ประสงค์		ก้านแก้ว	 หวัหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมการผลติเคร่ืองมอืและแม่พิมพ์			 086-9020262	 Prasong.krmutp@rmutp.ac.th	
นายจกัรกฤษณ์		ยิม้แฉ่ง	 หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยแีม่พิมพ์เคร่ืองประดบั	 085-9146381	 Jky_1942@hotmail.com
นางจรุพีร		แสนสิง่	 หวัหน้าส�านกังานคณบด	ี 086-8933006	 Nunoi_ja@hotmail.com
นางวไิลวรรณ		ค�าปาน		 หวัหน้างานบรหิารท่ัวไป	 089-6975820	
นางอจัฉรา	เหลอืพงษ์	 หวัหน้างานบรกิารวิชาการและวจิยั	 081-8383499	
นางดวงตา		ลขัณาพาชืน่กุล	 หวัหน้างานกจิการนกัศกึษา	 081-573-5162
นายปิยะพนัธ์		พาฬเสวต	 นายกสโมสรนกัศกึษา	 082-496-6357
นางสาวชตุมิา		เขยีวอาชา	 เลขานกุาร	
นายกรวทิย์		พลพชิยั	 เหรญัญกิ	 086-9020806	

ดร.ภคพนธ์		ศาลาทอง	 คณบด	ี 086-7588755	 Salawin14@yahoo.com
ผศ.สนุทร	ี	สวุรรณสมบรูณ์	 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร	 081-7100383	 Soontharee30@hotmail.com
อาจารย์ระววิรรณ		ธรณ	ี รองคณบดฝ่ีายแผน	 084-1205188	 nok082@hotmail.com
ผศ.อภชิยั		มสุกิทอง	 รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา	 086-8817768	 Proapichai_m@hotmail.com
ดร.พรพไิล		เตมิสนิสวสัด์ิ	 รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	 081-9192543	 Lekpornpilai@yahoo.com
คณุทองศร	ี	อคัรเสรนีนท์	 หวัหน้าส�านกังานคณบด	ี 086-8962626	 Thongsila_48@hotmail.com
ผศ.กวนิวฒุ	ิ	กลัน่ไพฑรูย์	 ผูช่้วยคณบด	ี 081-4003651	 kavinjazz@gmail.com
ผศ.สริริตัน์		วงษ์ส�าราญ	 ผูช่้วยคณบด	ี 089-7685010	 sirirat.w11@hotmail.com
ผศ.อ�านาจ		เอีย่มส�าอางค์	 ผูช่้วยคณบด	ี 089-2015388	 amnat_noi22@hotmailcom
อาจารย์สภุาวด	ี	พุม่ไสว	 ผูช่้วยคณบด	ี 081-2699913	 supawadee.kang@gmail.com
ผศ.รพพีรรณ	สฐุาปัญณกลุ	 ผูช่้วยคณบด	ี 081-8512452	 pee_phan@hotmail.com
อาจารย์อรจริา		ธรรมไชยางกรู	 ผูช้วยคณบด	ี 082-2733235	 ormeko@gmail.com
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รายชื่อผู้บริหารคณะ

คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อาจารย์นสิติ	ค�าพกิลุ																			หวัหน้าสาขาวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล	 081-7018311	 Assadin12@yahoo.com
อาจารย์หทยัรตัน์		ปัทมาววิฒัน์	 หวัหน้าสาขาวชิาการโรงแรม	 	 081-4985470	 Hatairat_470@hotmail
อาจารย์ใบเฟิร์น	วงษ์บวังาม												หัวหน้าสาขาวชิาการท่องเทีย่ว																																											089-7809990	 Bfern_77@hotmail.com
อาจารย์วไิลลกัษณ์	ตางาม	 หวัหน้าสาขาวชิาภาษาไทยประยกุต์													 089-5168611	 Ta_wilailuk@hotmail.com

นายธานี		สุคนธะชาติ	 คณบดี																 081-8431388	 arch_rmutp@hotmail.com,	
	 	 	 thanee79@hotmail.com
นายอาณัฏ		ศิริพิชญ์ตระกูล	 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	 089-0091501	 arnut_kmitl@hotmail.com
นายทินวงษ์		รักอิสสระกุล	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย	 089-4590066	 94_00@hotmail.com
นายชูเกียรติ		อนันต์เวทยานนท์	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 089-940954
นายพีรัฐ		ลิมปากรณ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	 087-0387667
นางสาวธัญญธร		อินทร์ท่าฉาง	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 087-6742478
นายสันติ		กมลนรากิจ	 หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม	 083-8158798
นายพีรัฐ		ลิมปากรณ์	 หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์	 087-0387667
นายธานี		สุคนธะชาติ	 หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 081-8431388	 thanee79@hotmail.com
นางกฤตยา		แร่ทอง	 หัวหน้างานส�านักงานคณบดี	 084-6809910

ผศ.อาภาพรรณ		ยเุหลก็			 คณบด	ี 089-0486296		 arparpun.y@rmutp.ac.th,	arparpun@gmail.com
นางพจนา		นมูหนัต์	 รองคณบดฝ่ีายบริหาร	 086-3385621	 pojana.n@rmutp.ac.th,	pojana.n@hotmail.com
นางสาวจรสัพมิพ์		วงัเยน็	 รองคณบดฝ่ีายวางแผน	 086-3818972	 jaratpim.w@gmail.com
ดร.ไพรตัน์		ปญุญาเจรญินนท์	 รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	 089-7757557	 phairat.p@rmutp.ac.th
ผศ.วาสนา		ช้างม่วง	 รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา	 081-7208103	 wasana.c@rmutp.ac.th
นางเพชราภรณ์		สิงห์ทองชยั	 หวัหน้าส�านกังานคณบด	ี 086-8871736	 petcharaprns@gmail.com
ผศ.กมล		พรหมหล้าวรรณ	 ผูช่้วยคณบด	ี 089-2273071	 kamol_mn@hotmail.com
นายพชิติพล	เจรญิทรพัยานนัท์			 ผูช่้วยคณบด	ี 081-8477184	 phichitpholj@yahoo.com
ผศ.กมล		พรหมหล้าวรรณ	 หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยเีสือ้ผ้า	 089-2273071	 kamol_mn@hotmail.com
ผศ.เสาวณย์ี		อารจีงเจริญ	 หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยเีคมสีิง่ทอ			 089-6717075	 aree16@hotmail.com
นายก้องเกยีรต	ิ	มหาอนิทร์	 หวัหน้าสาขาวชิาออกแบบแฟชัน่และสิง่ทอ			 086-9923305	 kongkiat.m@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.กิตติศกัด์ิ		อรยิะเครอื	 หัวหน้าสาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์สิง่ทอ			 083-7889569	 kittisak.a@rmutp.ac.th

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช)

นายวิชา	จุ้ยชุม	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พีทีที	แทงค์	เทอร์มินัล	จ�ากัด
นายมนตรี		บุญสิทธิ์	 กรรมการผู้จัดการบริษัท	ยูไนเต็ด	โมดูลาร์	ซีสเต็ม	จากัด
นายพยุง	ศักดาสาวิตร	 กรรมการบริษัท	ไทย	ออโต	ทูลส์	แอนด์ดาย	จ�ากัด
นายสุรัตน์	จั่นแย้ม	 ผู้อ�านวยการส�านักความร่วมมือ	ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายเจี่ยง	วงศ์สุริยศักดิ์	 ผู้อ�านวยการส�านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผศ.	ดร.อุดมวิทย์	ไชยสกุลเกียรติ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นายวีระชัย	ไตรศักดิ์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ

ผศ.ดร.ไพเลิศ		สุมานนท์	 นายกสมาคม	 	 	 081	821	2252
ว่าที่ร้อยตรี	วิสุทธิ์		แก้วมณี	 อุปนายก
นายสถาพร		อมรลาภ	 อุปนายก
นายวิฑูรย์		สวัสดิรักษา	 กรรมการ
นายกิตติ		พงศ์พัฒนาจิต	 กรรมการ
นายประสงค์		เอี๊ยวเจริญ	 กรรมการและปฏิคม	 	 	 081	821	4830
นายชัยธวัช		ตุ่มมะ	 กรรมการและประชาสัมพันธ์	 	 081	994	1863
นางสาวสมจิตต์		มหัธนันท์	 กรรมการและนายทะเบียน	 	 089	890	4601
ผศ.ศรีจันทร์		โตเลิศมงคล	 กรรมการและเหรัญญิก	 	 	 081	753	4981
นายเชาว์เลิศ		ขวัญเมือง	 กรรมการและเลขานุการ		 	 081	931	0640
นางสาวพรทิพย์		ไตรพิทยากุล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 	 084	770	9751

นางวรรณา		มณีนุตร์		 นายกสมาคม	 081-5184728	
ผศ.ชญาภัทร์		กี่อาริโย		 อุปนายกคนที่	1		 08-1726-5920,	081-9141681		
นางศุลีพร		น�าพา	 อุปนายกคนที่	2	 081-8209730	
นางพยอม		พิทักษ์		 อุปนายกคนที่	3	 086-7290033	
นางสาวสุภิณดา		ตุงคะฮามน	 อุปนายกคนที่	4	 081-8050431	
นางสาวประพาฬภรณ์		ธีรมงคล	 กรรมการ	 084-0940707	
นางจงรัช		ก�าแพงสิน	 กรรมการและปฏิคม	 089-9277009	
นางเรณู		ภูวนะเสถียรฐ์	 กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม	 087-0777610	
นางเติมสิน		บูรณะนนท์		 กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม	
นางสาวอุบล		สาทรานนท์	 กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม	 087-8110699	
นางสาวมัลลิกา	จงจิตต์		 กรรมการและนายทะเบียน	 081-6959553,	086-3987821	
นางสาวอัชชา	หัทยานานนท์	 กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน	 085-0632713	
นางเปรมจิตต์		ดีไพบูลย์	 กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน	
นางบังอร	ชัยนุช	 กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน	 086-5665323	
นางสาวรุ่งฤทัย		ร�าพึงจิต	 กรรมการและเอกสารสิ่งพิมพ์	 085-1161908	
นางสาวรัตนา		ชลสวัสดิ์	 กรรมการและผู้ช่วยเอกสารสิ่งพิมพ์	 081-2536007	
นางยุพดี		พื้นแสน		 กรรมการและผู้ช่วยเอกสารสิ่งพิมพ์	
นางมะลิวัลย์			รายณะสุข	 กรรมการและผู้ช่วยเอกสารสิ่งพิมพ์	 085-9039221	
พันเอกหญิงสุบงกช		หัสถาดล	 กรรมการและประชาสัมพันธ์หารายได้	 	
พันเอกหญิงสิริลักขณ์		ศิริสัมพันธ์	 กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์หารายได้		
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คณะบริหารธุรกิจ (สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร)
นายพงษ์พันธุ์		วัฒนะลิขิต	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	 083-7000014
ผศ.วราพันธ์		มุ่งวิชา	 อุปนายก	คนที่	1	 089-5276543
ดร.ภคพนธ์		ศาลาทอง	 อุปนายก	คนที่	2	 086-7588755	
รศ.วิมลพรรณ		อาภาเวท	 อุปนายก	คนที่	3	 084-8745438
นายโกศล		พรพัฒนนางกูร	 อุปนายก	คนที่	4	 081-6496786
นางปานทิพย์		กิติประภัทร์	 อุปนายก	คนที่	5	 081-7343808
นายแสงฟ้า		นพรัตน์เรืองเด่น	 นายทะเบียน	 081-3086219
นายธนดิษฐ์		ไพโรหกุล	 ผู้ช่วยนายทะเบียน	 081-4447541
นายประสาท		สุภาพ	 ปฏิคม	 084-0707159
นายไมตรี		วิไลกิจ	 ผู้ช่วยปฏิคม	 089-7906337
นายสมชาย		ทองใบ	 ผู้ช่วยปฏิคม	 089-4444387
นายพงษ์ศักดิ์		เลิศฤดีวัฒนวงศ์	 ประชาสัมพันธ์	 089-0668558
นางศรีสุดา		อยู่แย้มศรี	 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	 089-8934242
นายสะธะนะ		หัฏฐะโสธนะ	 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	 081-6179335
นางสวรส		เสริมพรวิวัฒน์	 รายได้	 081-3716575
นายสมศักดิ์		พรสุวรรณนภา	 ผู้ช่วยรายได้	 081-6202246
นางมะลิ		เล้ารุ่งเรืองเดช	 ผู้ช่วยรายได้	 089-5196828
นายสมคิด		ชิตนุชตรานนท์	 ผู้ช่วยรายได้	 081-4889834
นายนิวัฒน์		ทุติยภาค	 เหรัญญิก	 081-9118418
นายบุญเจิด		โพธิ์ทองแสงอรุณ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก	 081-6129431
นางกัญญาลักษณ์		พัฒนจันทร์	 ผู้ช่วยกิจกรรมและสังคม	 086-9710475
นายมีเดช		จันทร์เขียว	 ผู้ช่วยกิจกรรมและสังคม	 081-9335927
นางจันทิมา		บุญวิริยะกุล	 ผู้ช่วยกิจกรรมและสังคม	 081-8665511
นายวิชัย		รุ่งจตุรงค์	 เลขานุการ	 081-4919997
นางอภิวรรณ		ประสิทธิศุภพร	 ผู้ช่วยเลขานุการ	 081-8591844
นางรัตนา		สายัณห์	 ผู้ช่วยเลขานุการ	 084-9265888
ดร.ยอดยิ่ง		คงทอง	 วิชาการ	 089-6710618
ดร.วิไลลักษณ์		สกุลภักดี	 วิชาการ	 081-8351497
นายประหยัด		อังคณาวิศัลย์	 กรรมการ	 081-9312613
นายกษิดิ์เดช		สุทธิวานิช	 กรรมการ	 089-4098940
ผศ.อ�านาจ		เอี่ยมส�าอางค์	 กรรมการ	 089-2015388
ผศ.เลอสรร		สุวรรณนาคร	 กรรมการ	 086-7122718
นายฉัตรชัย		ตะวันธรงค์	 กรรมการ	 086-0780099
นางภัทรี		ตั้งจีรวงค์	 กรรมการ	 081-6486190
นางธีรวัจน์		อุดมสินเจริญกิจ	 กรรมการ	 081-4243671
นางธัญพร		หมายบุญ	 กรรมการกิตติมศักดิ์	 084-3771339

นางพิศนี		นาวีวงศ์	 กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์หารายได้		089-3055255	
นางสาวพรรณี		วิศิษฏ์วงศกร	 กรรมการและเหรัญญิก		 081-4590560	
นางสาวซาฟียะ		เอมอารีย์		 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก	 086-0701902	
นางสาวสุพิศ		รักวณิชย์		 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก	 089-7842311	
นางปิยะธิดา		สีหะวัฒนกุล		 กรรมการและเลขานุการ	 089-8974366	
นายอัศม์เดชเดชา		ปานท่าไข่	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 081-3404433
นายกันตณัฐ		รมพิพัฒน์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
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ผู้บริหารและหัวหน้างานในหน่วยงาน มทร.พระนคร
ส�านักงานอธิการบดี
ผู้อ�านวยการ			 ผศ.ศรีจันทร์		โตเลิศมงคล				 081-753-4981,	02-282-9009-15	ต่อ	6023
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป		 นางสาวน�้าทิพย์		วงษ์ตา	 02	282	9009-15	ต่อ	6023	 kanomwan-07@hotmail.com
หัวหน้างานประเมินคุณภาพ		 นางสาวอรพรรณ		จันทรเกษมจิต	 02	282	9009-15	ต่อ	6023	 ploy_tour8@hotmail.com
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา		 นายธนะสิทธ์		ไชยรัตน์ทอง	 02	282	9009-15	ต่อ	6023		 thanasit_bee@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอ้�านวยการ	 ผศ.จฑุามาศ		พีรพชัระ		 081-9272050,	089-2043158	 chutamas.p@rmutp.ac.th,
																																																																																																																																			 yinn.chutamas@gmail.com
รองผูอ้�านวยการ	 ผศ.พัชรินทร์พร		ภู่อภิสทิธิ	์ 087-7173307				 patcharinporn.p@rmutp.ac.th,
																																																																																																																																			 pat_phuapisit@hotmail.com
หวัหน้าส�านกังานผูอ้�านวยการ			 นางพลอยวรินทร์		รังสกิรรพุม	 086-7733003	 ployvalin.r@rmutp.ac.th
หวัหน้างานบรหิารทัว่ไป	 นางสาวสพัุตรา		ศรีนิปกานนท์	 089-9638909																 suphattra.s@rmutp.ac.th,
	 	 	 suphattra@hotmail.com
หวัหน้ากลุม่วจิยั	 นางสาวอินท์ธมีา		หรัิญอัครวงศ์	 081-9259980	 mammung24@hotmail.com
หวัหน้ากลุม่บรกิารวชิาการ							 	นางสาวชนิดา		ประจกัษ์จติร	 081-3075200,	086-9729259	 chinida.p@rmutp.ac.th,
																																																																																																																																			 notejaja30@gmail.com	
หวัหน้างานประสานงานวจิยั						 นางสาวพัชรนันท์		ยงัวรวเิชยีร		 080-9971150	 patcharanun.y@rmutp.ac.th,
	 	 	 jay_webb@hotmail.com
หวัหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลย	ี		 นางสาวเจนจริา		บ.ป.สงูเนิน				 083-3765053																					 jennyja7@gmail.com,	
	 	 	 j_rmutp@rmutp.ac.th
หวัหน้างานพฒันางานวจิยั	 นางสาวเมทกิา		พ่วงแสง	 09	2536	5516	 kunkai2524@gmail.com

(ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตอุดมศักดิ์/คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สมาคมศิษย์เก่าพระนครเหนือ)

นายจ�ารัส		ภาศักดี	 ประธานชมรม	 086-7039006
ผศ.วัฒนา		วัชเสรีกุล	 รองประธานชมรม	 081-3420526
ผศ.วรพล		พนมพรสุวรรณ	 รองประธานชมรม	 081-6923376
ผศ.วาสนา	ช้างม่วง	 เลขานุการ	 081-7208103

นายสมยศ		วัชรสกุลเดช	 นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ	 081-8363475	 Progressdie@yahoo.com
ผศ.ดร.วัลลภ		ภูผา			 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.พระนคร		 081-4019439	 vallop.phu@hotmail.com
นางประภา		อยู่สืบเชื้อ	 เหรัญญิกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ	 	

รายชื่อสมาคมศิษย์เก่า

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารและหัวหน้างานในหน่วยงาน มทร.พระนคร

ผูอ้�านวยการ	 ผศ.จฑุามาศ		พีรพชัระ		 081-9272050,	089-2043158	 chutamas.p@rmutp.ac.th,
																																																																																																																																			 yinn.chutamas@gmail.com
รองผูอ้�านวยการ	 ผศ.พัชรินทร์พร		ภู่อภิสทิธิ	์ 087-7173307				 patcharinporn.p@rmutp.ac.th,
																																																																																																																																			 pat_phuapisit@hotmail.com
หวัหน้าส�านักงานผูอ้�านวยการ			 นางพลอยวรินทร์		รังสกิรรพุม	 086-7733003	 ployvalin.r@rmutp.ac.th
หวัหน้างานบริหารทัว่ไป	 นางสาวสพัุตรา		ศรีนิปกานนท์	 089-9638909																 suphattra.s@rmutp.ac.th,
	 	 	 suphattra@hotmail.com
หวัหน้ากลุม่วจิยั	 นางสาวอินท์ธมีา		หรัิญอัครวงศ์	 081-9259980	 mammung24@hotmail.com
หวัหน้ากลุม่บริการวชิาการ							 	นางสาวชนิดา		ประจกัษ์จติร	 081-3075200,	086-9729259	 chinida.p@rmutp.ac.th,
																																																																																																																																			 notejaja30@gmail.com	
หวัหน้างานประสานงานวจิยั						 นางสาวพัชรนันท์		ยงัวรวเิชยีร		 080-9971150	 patcharanun.y@rmutp.ac.th,
	 	 	 jay_webb@hotmail.com
หวัหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลย	ี		 นางสาวเจนจริา		บ.ป.สงูเนิน				 083-3765053																					 jennyja7@gmail.com,	
	 	 	 j_rmutp@rmutp.ac.th
หวัหน้างานพัฒนางานวจิยั	 นางสาวเมทกิา		พ่วงแสง	 09	2536	5516	 kunkai2524@gmail.com

ผูอ้�านวยการ		 นายมนตรี		รัตนวจิติร	 02-665-3777	ต่อ	6300	/	081-2558027	montree@rmutp.ac.th
รองผูอ้�านวยการ	 นายพงศกร		หิรญัโรจน์	 02-665-3777	ต่อ	6301		/	089-0274458	 pongsakorn@rmutp.ac.th
(กลุม่ทะเบยีนและประมวลผล)	
รองผูอ้�านวยการ	(กลุม่วชิาการ)		 ผศ.สขุจติร		ตัง้เจริญ			 02-665-3777	ต่อ	6400	/	081-3111354	sukjit_t@hotmail.com”
รองผูอ้�านวยการ		(ศนูย์การจดัการความรู)้	 ผศ.ดวงแข		สขุโข		 02-665-3777	ต่อ	6226-8	/	081-9029669	 dk_037@hotmail.com
หวัหน้าส�านกังานผูอ้�านวยการ	 นางสขุาวด	ี	ข�ามา		 02-665-3777	ต่อ	6408	/	089-6099318	sukavadee.k@rmutp.ac.th
หวัหน้ากลุม่ทะเบยีนและประมวลผล	 น.ส.อไุรวรรณ		อ่ิมสขุวริิยะกลุ			 02-665-3777	ต่อ	6307	 uraiwan_imsuk@hotmail.com
หวัหน้างานทะเบยีนสายที	่1	 น.ส.กมลภัทร		นวานุช		 02-665-3777	ต่อ	6305	 kamonpat2508@hotmail.com
(คณะ	:	บรหิารธรุกจิ/สถาปัตย์ฯ)	
หวัหน้างานทะเบยีนสายที	่2		 น.ส.ละมยั		บตุรลพ	 	02-665-3777	ต่อ	6308	 sorsai_2@hotmail.com
(คณะ	:	วศิวกรรมศาสตร์/วทิยาศาสตร์ฯ/ครศุาสตร์อตุสาหกรรม)

ผู้อ�านวยการ ผศ.นิวัตร		จารุวาระกูล 02-282-9009	ต่อ	6789 nivat@rmutp.ac.th

รองผูอ้�านวยการและหวัหน้า
กลุม่พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา

นายนพชัย		ทิพย์ไกรลาศ 02-282-9009	ต่อ	6777 noy@rmutp.ac.th

รองผู้อ�านวยการและหัวหน้ากลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเพชราภรณ์		เพ็ชรแก้ว 02-282-9009	ต่อ	6764 meow@rmutp.ac.th

หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ นางสาวอ้อยจริยา		พลับจีน 02-282-9009	ต่อ	6790 ooyjariya@hotmail.com

หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสุกัญญา		พิสิฐอมรชัย 02-282-9009	ต่อ	6791 sukunya@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ นางสายธาร		สุเมธอธิคม 02-282-9009	ต่อ	6797 saitarn.s@rmutp.ac.th

หัวหน้างานวิทยบริการ นางสาวโสภา		ไทยลา 02-282-9009	ต่อ	6798 sopa.t@rmutp.ac.th

หัวหน้างานห้องสมุด นางบัวระภา		กลยนีย์ buarapha.k@rmutp.ac.th

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์		รัตนตรัยาภิบาล 02-282-9009	ต่อ	6783 pamok.r@rmutp.ac.th

หวัหน้างานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นายสมโภชน์		กุลธารารมณ์ 02-282-9009	ต่อ	6760 sompoch.k@rmutp.ac.th

หวัหน้ากลุม่เครอืข่ายคอมพวิเตอร์และการสือ่สาร นายเชาวลิต		สมบูรณ์พัฒนากิจ 02-282-9009	ต่อ	6785 admin@rmutp.ac.th

หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

นายเชวงศักดิ์		คงเกิด 02-282-9009	ต่อ	6785 charwangsuk@rmutp.ac.th

หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง นายแสงสรรค์		ตินารักษ์ 02-282-9009	ต่อ	6785 sangsan.t@rmutp.ac.th

หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายโยธิน		หนูแดง 02-282-9009	ต่อ	6776 yothin.n@rmutp.ac.th

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา นายปฐมพงศ์		จ�านงค์ลาภ 02-356-4083-4 pratompong.j@rmutp.ac.th

หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน์ นายกฤษณ์		จ�านงนิตย์ 02356-4083-5 kurt.cobian01@hotmail.com
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กองนโยบายและแผน

กองคลัง

กองกลาง

ผูอ้�านวยการ	 นางรตนมน		จนัทรอุทยั	 0844224747	 ratanamon@hotmail.com
หวัหน้างานนโยบายและยทุธศาสตร์	 นางสาวจริาภรณ์	พุ่มไสว	 0814560354	 Plan.rmutp@gmail.com
หวัหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ	 นายสพุล		เชดิชูพงษ์	 0860369508	
หวัหน้างานตดิตามและประเมินผล	 นางสาวศริินาถ	สิงหาแก้ว	 0816142509	 CHANET_42@hotmail..com
หวัหน้างานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ	 นางสาวศริินาถ	สงิหาแก้ว	 0816142509	 CHANET_42@hotmail..com
หวัหน้างานออกแบบก่อสร้าง	 นายสมชาย		เรืองศกัดิภ์กัด	ี 0819090182	
หวัหน้างานบรหิารงานท่ัวไป	 นางสาวศศขิจติ	จลุวชิติ	 0814852716	

ผู้อ�านวยการ		 นางวันดี	 		ช่วยประยูรวงศ์	 02	2829009	ต่อ		6030	/	081	802	9041		Wandee.c@rmutp.ac.th	หวัหน้า
งานพัสดุ	 นางสุมิตร		สมประสงค์	 02	2829009	ต่อ	6032	/	089	814	4884	 Sumitra.s@rmutp.ac.th
หัวหน้างานการเงิน	 นางวรัชยา		ศรีสกาวกุล	 02	282	9009	ต่อ	6035	/	081	3715168	 Jeed_005@hotmail.com
หัวหน้างานเบิกจ่าย	1		 นางรัชนี		ก�าเนิดมณี	 02	282	9009	ต่อ	6033		 Ratchaneelak@hotmail.com
หัวหน้างานเบิกจ่าย	2	 นางสาทิพย์		เส็งลา	 02	282	9009	ต่อ	6032	/	085	0181630
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน	นางสาวรติวรรณ์		มัณฑศิริ	 02	282	9009	ต่อ	6036	 Pu_535900@hotmail.com
หัวหน้างานงบประมาณ	 นางสาวอรวรรณ์		ศิริพรหมณกุล			 02	282	9009	ต่อ	6036	/	081	7715826		 ORAWUN_RMUTP@hotmail.com
หัวหน้างานบริหารทั่วไป	 นางกนกภรณ์		กัลณา	 02	282	9009	ต่อ	6198/	087	0336784	 SOM250@hotmail.com
หัวหน้างานบัญชี	 นางศิริมา		อาจนนลา	 02	282	9009	ต่อ	6035	/	086	0452084	 Finance_rmutp@hotmail.com

หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย	 นางสาวพรทิพย์			ไตรพิทยากุล	 0922784886			 trikun01@hotmail.com
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป			 นางกชพร		เชิดชูพงษ์	 0879273951	 nannics123@hotmail.com
หัวหน้างานช่วยอ�านวยการและประสานงาน	 นางสาวจินตนา				คุ้มอยู่	 0851316863	 nong_njk@hotmail.com
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 นายเชาวฤทธิ์						สุขรักษ์	 0813463791	 chaowalite@hotmail.com

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ต่อ)
“หวัหน้างานทะเบยีนสายที	่3		 นางภคัรตัน์		เชือ้นเคนทร์			 02-665-3777	ต่อ	6302	 pakarat1962@hotmail.com
(คณะ	:	คหกรรมศาสตร์/สือ่สารมวลชน/ศลิปศาสตร์/อุตสาหกรรมสิง่ทอฯ)
หวัหน้างานหลกัสตูร	 นางจรรยา			ยิง่ยวด		 02-665-3777	ต่อ	6403	 ordpc@hotmail.com
และมาตรฐานการศกึษา
หวัหน้างานส่งเสรมิและพฒันาวชิาการ	 นางณชิกมล		ยมนา		 02-665-3777	ต่อ	6402	 nidkamol_yom@hotmail.com
หวัหน้างานสหกจิศกึษา	 นางรวนินัท์		การะเกษ		 02-665-3777	ต่อ	6404-5		 ravinun@hotmail.com
และฝึกประสบการณ์วชิาชพี
หวัหน้างานบรหิารงานทัว่ไป	 นายสบืพงศ์		สนามทอง		 02-665-3777	ต่อ	6406

ผู้บริหารและหัวหน้างานในหน่วยงาน มทร.พระนคร
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กองบริหารงานบุคคล
ผู้อ�านวยการ	 	 นางสาวสมจิตต์		มหัธนันท์												 02	6653777	ต่อ	6060																				 somjit.m@rmutp.ac.th
หัวหน้างานบริหารทั่วไป	 	 นางจริยา		ชายหงษ์																				 02	6653777	ต่อ	6064																				 jariya.c@rmutp.ac.th
หัวหน้างานพัฒนาระบบงาน	 	 นางนงลักษณ์		ทองนาค	 02	2807427,02	6653777	ต่อ	6065			 nongluck.t@rmutp.ac.th	
และอัตราก�าลัง
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	 นางสาวสายพิณ		ศรีครอบ	 02	2807427,	02	6653777	ต่อ	6065		 saipin.s@rmutp.ac.th	
หัวหน้างานพัฒนาบุคคล	 	 นางสาววันใหม่		สุกใส	 02	6653777	ต่อ	6061																				 hrd_rmuth@hotmail.com
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ	 	 นางสาวจงดี		แม้นเหมือน						 02	6653777	ต่อ	6062																				 jongdee.m@rmutp.ac.th
และบ�าเหน็จความชอบ	
หัวหน้างานสวัสดิการ	 	 นางสาวนันทธยาภรณ์		สมิตินันทน์			 02	6653777	ต่อ	6063																					 welfare_rmutp@hotmail.com
หัวหน้างานวินัยและนิติการ	 	 นายอานันต์		โรจนตันติกุล	 02	2811479,	02	6653777	ต่อ	6062			 anan.r@rmutp.ac.th

ผู้บริหารและหัวหน้างานในหน่วยงาน มทร.พระนคร

กองวิเทศสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา

กองประชาสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการ	 นายทนงค์	โพธิ	 092	280	1004	 potitanong@gmail.com
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป		 นางสาวจิตติมา		พันธุ์แตง	 	02	282	9009-15	ต่อ	6072-3	 jit_tima@hotmail.com

ผู้อ�านวยการ	 นางสาวรุ่งฤทัย		ร�าพึงจิต	 085	116	1908,02	282	9009-15	ต่อ	6020	 rung292523@hotmail.com
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	 นางสาวสุพรรษา		อิ่นอ้อย	 089	473	0742,02	282	9009-15	ต่อ	6022	 inoil_sa@hotmail..com
หัวหน้างานศิลปกรรม	 นายนรินทร์		จิตต์มั่นการ	 085	519	3891,02	282	9009-15	ต่อ	6021	 narin_pea@hotmail.com
หัวหน้างานข่าวและเผยแพร่	 นางสาวสมพิศ			ไปเจอะ	 082	059	0447,02	282	9009-15	ต่อ	6022	 sompit_7@hotmail.com

รักษาราชการแทน	 นางประดิษฐา		นาครักษา		 02-282	9009		ต่อ		6051,089-4945982,085-4845933	
ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา	 	 	 	 	 	 praditt@hotmail.com
หัวหน้างานบริหารทั่วไป	 นางสุดารัตน์	จูงใจไพศาล	 02-282	9009		ต่อ		6051,081-9113545		 Sudarat.v@hotmail.com
หัวหน้างานสวัสดิการและ	 นางสาวสโรชา		หัตถกรรม	 02-282	9009		ต่อ		6051,081-5843044	 Sarocha.sh@hotmail.com
การบริการนักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนว					 นางสาวมัลลิกา	วีระสัย		 02-282	9009		ต่อ		6051,081-4304658	 Poo.v@hotmail.com
การศึกษาและอาชีพ
หัวหน้างานกีฬา	 นายนเรศ		ภูคะฮาต	 02-282	9009		ต่อ		6051,081-1318131	 tetakechi@hotmail.com
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา	 นายกัมพล		ดวงสีใส	 02-282	9009		ต่อ		6509	 Sexy_peh@hotmail.com
	 	 																Fax:02-282	9009		ต่อ		6507,	083-1114423
หัวหน้างานส่งเสริม	 นางสาวมงคลรัตน์		ก้อนเครือ			 02-282	9009		ต่อ		6509
ศักยภาพและวินัยนักศึกษา	 	 																Fax:02-282	9009		ต่อ		6507,	087-5071681	 Wanakung@hotmail.com
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กองศิลปวัฒนธรรม
ผู้อ�านวยการ			 ผศ.เจทญา		กิจเกิดแสง							 02	282	9009-15	ต่อ	6239,081	9008	668	 chettaya2009@hotmail.com
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	 นางสาวกิตตินันท์		จันทวงศ์	 02	282	9009-15	ต่อ	6235,	081	451	1634	 tinan_2313@hotmail.com
หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะ	 	นางสาวสุรีวัลย์	ใจงาม	 02	282	9009-15	ต่อ	6238,	086	636	2636	 sureewan.j@rmutp.ac.th	
และเผยแพร่วัฒนธรรม			
หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 นายถาวร		อ่อนละออ	 02	282	9009-15	ต่อ	6237,	085	070	1109	 tawanmax@hotmail.com

ผู้บริหารและหัวหน้างานในหน่วยงาน มทร.พระนคร

ส�านักตรวจสอบภายใน

ศูนย์การจัดการเรียนรู้

ส�านักประกันคุณภาพ

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นกัตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ	 นางสาวทศันีย์				กจิโอภาส		 086-9874086					 Tasstuk@hotmail.com
ปฏบัิติหน้าทีผู่อ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบภายใน
นกัตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ						 นางภทัราวรรณ		แก้วผดงุ		 089-2014920		 Patrawan.tuv@hotmail.com
หวัหน้างานสายตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการ	 ผศ.ดวงแข		สุขโข	 	 02	281	1833	/	081	902	9669,02	282	9009	ต่อ	6086	 dk_037@hotmail.com
หัวหน้างานวิชาการ		 นายสุนทร		เหรียญจื้อ	 02	281	1833	/	086	385	3518	 torn_18@rmutp.ac.th
และสารสนเทศ	 	 	 	 02	282	9009	ต่อ	6228	 torn_18@hotmail.com
หัวหน้างานบริหารทั่วไป	 	 	 	 	

ผูอ้�านวยการ	 	 ผศ.สใุจ	พรเจมิกลุ	 092-278	0811,	02-281-6291,	02-281-0644				 sujai.p@rmutp.ac.th	หัวหน้า
งานประกนัคณุภาพ		 	 นางสาวเจนจิรา		งามมานะ	 02	282	9009-15	ต่อ	6067	 qa_121@hotmail.com

ผูอ้�านวยการ	 รศ.วมิลพรรณ		อาภาเวท	 089-765-9100	,02-282-9009-15	ต่อ	6500					 wimonphon.av@hotmail.com		
หวัหน้างานฝ่ายรายการ	 นางสาวกรรณกิาร์		โต๊ะมนีา	 02	282	9009-15	ต่อ	6512		 katoho509@gmail.com
หวัหน้างานฝ่ายธรุการและเทคนคิ		 นายพฤกษ์		อนิทรเทพ	 02	282	9009-15	ต่อ	6190	 pruex_p@hotmail.com
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มาร์ชราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มิ่งพระภูวดล พระราชทานสมญานามให้ 

สีม่วงงามเด่นพราวอร่ามกลางใจ 

เกียรติคุณสมนามยิ่งใหญ่ล�้าเลอค่า จะเทิดทูนบูชาไว้นิรันดร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ก้าวล�้าน�าทุกคนวิทยาการทั้งมวลรวมกัน 

พระนครร่วมใจมุ่งสร้างสรรค์ 

เพื่อมหาพิชัยมงกุฏรักเทิดมั่น  เทิดแด่องค์ราชันดุจถวายชีวี 

ดอกบัวบาน ไม่รู้โรยรา  เหมือนปัญญาแจ่มจ้าธาตรี 

จะจรรโลงยืนยงศักดิ์ศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพลงประจ�ำมหำวิทยำลัย

ค�ำร้อง:  กมล  ทัพคัลไลย

ท�ำนอง/เรียบเรียงเสียงประสำน: สมำน  กำญจนผลิน

นักตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ	 นางสาวทศันีย์				กจิโอภาส		 086-9874086					 Tasstuk@hotmail.com
ปฏิบตัหิน้าทีผู่อ้�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ						 นางภัทราวรรณ		แก้วผดงุ		 089-2014920		 Patrawan.tuv@hotmail.com
หวัหน้างานสายตรวจสอบ
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เพลงประจ�ำคณะ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 มาร์ชโชติเวช
	 โชติเวชเขตแดนนี้ที่เรารัก	 ได้พ�านักเล่าเรียนพากเพียรศึกษา
จากต้นกล้าค่าน้อยด้อยราคา	 เพิ่มคุณค่าด้วยวิชาน่ายินดี
วิชาชีพเลิศล้วนเอกลักษณ์	 ได้ประจักษ์เด่นล�้าน�าสมัย
สืบสานศิลปะของชาวไทย	 สืบสายใยวัฒนธรรมยั่งยืนยง
	 เหล่าราชาวดีที่สดใส	 รวมน�้าใจผูกรักสมัครสมาน
จะสร้างชื่อคหกรรมให้ยาวนาน	 ปณิธานทดแทนคุณของแผ่นดิน
เราพี่น้องผองเพื่อนช่วยเตือนใจ	 สร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันไว้
จะเชิดชูโชติเวชเขตรวมใจ	 มั่นคงไว้ให้ทุกสิ่งสุขสมบูรณ์

ด้วยปีกแห่งฝัน					

	 เป็นคนเดินดินที่หัวใจมีปีก	อยากจะบินท้าทายลมบน
เราคือพลังแห่งสื่อสารมวลชน	คลื่นลูกใหม่
มีอุดมการณ์และรักความเสรี	พร้อมจะท�าหน้าที่ที่มุ่งหมาย
จะมุ่งมั่นไป	เป็นตัวแทนที่ดีเพื่อมวลชน
																*	ด้วยปีกแห่งฝันจะเป็นพลังเคลื่อนไหว	เชื่อมความเข้าใจให้โลกและผู้คน
จะบินให้สูงไม่หวั่นกับแดดลมฝน	พวกเราคือสื่อสารมวลชน	ราชมงคลพระนคร
(ภาคภูมิใจที่จะประกาศตัวตน	ว่าเราคือสื่อสารมวลชน	ราชมงคลพระนคร)
ไปเป็นตัวจริงบนหนทางข้างหน้า	ด้วยศรัทธาและจรรยาบรรณ
เป็นคนตรงกลางที่ประสานเชื่อมต่อสังคมไทย
เราจะโบยบินไปให้ถึงดวงดาว	และไม่ลืมว่าเรามาจากไหน
บินด้วยหัวใจ	ให้โลกได้รู้ว่าเรามีตัวตน

FLY HIGH				 

	 เสียงหัวใจจากส่วนลึกที่ได้ยิน	สั่งฉันให้บินสู่ฟากฟ้า		 อยากเห็นโลกนี้ให้ชัดเจนเต็มตา	เสาะหาชีวิตที่เสรี
เหิรล่องลอยด้วยปีกน้อยที่เบาบาง	สู่ทุกทิศทางในโลกนี้	 	 หบุเหวขนุเขาช่างซบัซ้อนเตม็ท	ีเป็นเรือ่งทีท้่าทายส�าหรบัฉนั
	 *	โบกบินสู่ขอบฟ้ากว้างทางไกล	หนทางจะดีร้ายไม่เคยหวั่น	 โลกไม่กว้างไกล	เกินก�าลังปีกที่กล้าหาญ
I	Commit	To	Fly	High,	Fly	High	บินสูงค้นหาค�าตอบนั้น	 ฉันนั้นขอบิน	บินไปด้วยปีกที่สร้างสรรค์
ร้อยเรื่องราวในชีวิตของผู้คน	บอกเล่าไว้บนความจริงนั้น	 	 หากมลีมแรงพายรุ้ายพดัผ่าน	ปณธิานฉนัมัน่คงไม่เปลีย่นไป

เนื้อร้อง : ผศ.เจทญำ  กิจเกิดแสง, ผศ.สมศักดิ์ สร้อยระย้ำ
ท�ำนอง : ผศ.สมศักดิ์  สร้อยระย้ำ

ศิลปิน เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ (ดีเจเอก)  ค�ำร้อง/ท�ำนอง สุรักษ์ สุขเสวี
อัลบั้ม คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มทร.พระนคร 
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

ศิลปิน จิฬำภรณ์ พำมะณี, สุดำรัตน์ บุญตะหล้ำ ค�ำร้อง/ท�ำนอง สุรักษ์ สุขเสวี
อัลบั้ม คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มทร.พระนคร เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
นาวาพาณิชย ์ 

	 เมื่อฉันเห็นยอดสนต้องลมบางเบา	ผ่านแนวก�าแพงยาวสุดสายตา	คือความทรงจ�าที่สดใส	ฉากแห่งอดีตที่คุ้นตา	
เคยพาตัวเองฝากรอยเท้าก้าวไป	จนถึงวันจ�าใจต้องจากมา
	 บัดนี้ฉันนั้นเหมือนส�าเภากางใบ	ทุกวันจะลอยไปไกลสุดฟ้า	รอนแรมทะเลแห่งชีวิต	ไปตามแรงลมจะพัดพา	
รอคอยเวลาที่กระแสลมแรง	จะพัดเรือให้คืนกลับมาหา	(กลับมาหา)
	 *	พวกเราคือนาวาแห่งชีวิต	เราคือลูกพณิชยการพระนคร	เติบโตในทะเลแห่งความหวัง	ดินแดนแห่งมนต์ขลัง	
“วังสน	พระนคร”
	 **	อยู่ไหนฉันก็รู้ถึงความภูมิใจ	ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในที่นี้	เป็นเรือล�าหนึ่งจากหมื่นแสน	ที่แตกต่อก่อเกิดมาร้อยปี	
วันดีคืนดีจะได้เห็นส�าเภา	หลั่งไหลมารวมกันอยู่ตรงนี้	(อยู่ตรงนี้)	ซ�้า	*,	**

มิ่งขวัญเฟืองเหนือ
	 *	เฟืองเหนือแดนงามสวยอร่ามวามวับจับใจ	 เลือดหมูอ�าไพขาวลิไลขวัญใจของเรา
พระวิษณุเด่นเงื้อมเงาซึ่งเราเคารพสุดใจ	 ปัญญาแจ่มใสถือท่านไซร้เสมือนบิดา
เพลงเบาเบาสนหวีดหวิวมา	 เสียงเพลงสนขับกล่อมเคลิ้มพาเพลินใจ
เราชาวเฟืองแสนซื่อเหนือใคร	 เพราะถิ่นเราไซร้ถิ่นบางซื่อชื่อนามส�าคัญ
รวมวิญญาณแนบแน่นสัมพันธ์	 แคว้นเฟืองเหนือคือถิ่นรักอันรื่นรมย์
สปิริตเราล�้าค่านิยม	 ทุกผู้ชื่นชมเหล่าเฟืองเหนือเชื่อถือน�้าใจ

ลาเฟืองเหนือ
	 *	ขอลาแล้วเฟืองเหนือที่เอื้อความอุ่นขวัญ	 หลอมจิตรผูกพันจากกันไหวหวั่นมิวาย
ขอลาแล้วเฟืองขวัญจากกันฉันใจหาย	 เหินห่างร้างกายหัวใจเราไม่ร้างเลือน
ทิวสนเจ้าเอ๋ยเจ้าเคยยืนเฝ้าเร้าเตือน	 ชั่ววันชั่วเดือนเสมือนเป็นเพื่อนทุกวาน	 	
ขอเคารพเปี่ยมแท้แด่ครูบาอาจารย์	 ขอตั้งปณิธานน้อมปราณทูนเทิดพระคุณ

ประพันธ์ เนื้อร้องและท�ำนองโดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี 
ขับร้องโดย คุณนรีกระจ่ำง คันธมำศ และคุณกุ้งนำง  ปัทมสูตร 
(ประพันธ์ขึ้นในโอกำส พณิชยกำรพระนคร ครบรอบ 100 ปี)
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มาร์ชสถาปัตย์
	 **สถาปัตยกรรมศาสตร์	 และการออกแบบแนบแน่นความดี
พวกเรารักในเกียรติศักดิ์ศรี	 มั่นสามัคคีไม่มีร้าวราน
จิตวิญญาณมุ่งสร้างงานศิลปะ	 เราถือเป็นภาระต้องสืบสาน
เพื่อพัฒนาชาติไทยให้ยืนนาน	 สืบเป็นต�านานเล่าขานไม่เสื่อมคลาย
อันดวงใจของเราร้อยเป็นหนึ่ง	 รวมพลังให้ถึงซึ่งจุดหมาย
อุปสรรคจะทายท้าแม้มากมาย	 ย่อมส�าเร็จหมายดังจิตใจเราใฝ่ปอง
เราด�ารงยึดมั่นกตัญญู	 ครูอาจารย์ค�้าชูและสั่งสอน
สีน�้าตาลเตือนตรึกให้นึกตรอง	 ส.ถ.อาจารย์	พระนคร	พี่น้องกัน
องค์คเนศวิษณุกรรมไว้ยึดเหนี่ยว	 ถึงชาญเชี่ยวต้องใฝ่ฝึกและศึกษา
ให้สมดังนามพระมงคลพระราช	 ได้จารจารึกไว้ในแผ่นดิน
**	(ซ�้าตั้งแต่ต้น)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น               

 วอลซ์นาวี
	 ทะเล	นั้นเป็นเหมือนถิ่นของเรา	 จะขอเฝ้าตราบจนชีวิตเราสิ้น
ยาม	คลื่นซัดกระเซ็น		เช้าเย็น	ส�าเนียงเคยชิน	 เลือด	ไหลริน	เพื่อคงเกียรติ	ของนาวี
ธง	ที่ถูกสายลม	โชยสะบัด	ยังพัดพริ้ว	 ทิว	ท้องถิ่นทะเล	มิ	ยอมให้	ใครย�่ายี
เรือ	แม้จะต้องจม	เพื่อ	ปกป้องเสรี	 เรา	ขอสละชีพพลี	พร้อมกันทุกคน
ทะเล	นั้น	เป็นเหมือนถิ่น	ของเรา	 จะ	ขอเฝ้าตราบจน	ชีวิตเราสิ้น
ยาม	คลื่นซัดกระเซ็น		เช้า	เย็น	ส�าเนียงเคยชิน	 เลือด	ไหลริน	เพื่อคงเกียรติ	ของนาวี
ธง	ที่ถูกสายลม	โชยสบัด	ยังพัดพริ้ว	 ทิว	ท้องถิ่นทะเล	มิ	ยอม	ให้ใครย�่ายี
เรือ	แม้จะต้องจม	เพื่อ	ปกป้องเสรี	 เรา	ขอสละชีพพลี	พร้อม	กัน	ทุกคน....

พณิชยการพระนคร
	เหล่าเราล้วนลูก	พณิชยการพระนคร	ร่วมน�้าจิต	

แนบนามกร	แห่งพาณิชย์พระนครนี้	ไว้ในดวง	ใจ	
เราทุกคนจะสร้างความดีฝาก	เลือดเนื้อเรายอมพลี	แม้ใครยีย�่าไทย	

ตราบดินฟ้าอยู่	พณิชยการพระนคร	ต้องคงคู่	กับนามกร	
แผ่นดินไทย	แดนมารดร	บรรลือนามเกริกไกร	

เราทุกคนจะมุ่งบ�าเพ็ญกิจ	มั่นหมายให้ร่มเย็นทั้งแดนดินถิ่นไทย

คณะคณะศิลปศาสตร์ 

เนื้อร้อง ท�ำนอง : อำจำรย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยำนนท์






