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บทสรุปผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้ตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีการมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการวางแผนเพ่ือน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเข้าสู่
อาเซียน โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่การเป็นองค์กรแห่ง 
“คุณภาพ” โดยการบูรณาการในด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด้วย 
การบูรณาการการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้สู่อาเซียน ด้วยการผลิต
ก าลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน อีกทั้งการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและชุมชนบนฐานของการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งสังคมการประกอบการในระดับสากล 

  Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR) is realized to enter AEC 
by providing excellent knowledge about ASEAN Community; ASEAN Economic Community 
(AEC), ASEAN Political and Security Community (APSC), ASEAN Socio - Cultural Community 
(ASCC). The university has a plan leading to take an action and efficiently follow up the 
university’s plan under direction of the university’s development plan. According to the 
policy about higher education in Thailand, the National Economic and Social Development 
Plan, including Thai Government policy and Ministry of education’s strategy will be operated 
to all related level that will continue to achieve the same purpose developing the higher 
education to ASEAN countries.   Moreover, the university plans to develop our university by 
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emphasizing to develop to be the quality organization. There is the integration in every 
aspect according to the four missions of the university which are; Instruction integration,  
Research integration, Academic service integration and Preservation of arts and culture 
integration. 

  We have to develop all missions in order to support the economic and social 
development to ASEAN by producing high class students in science and technology, making 
research and development project including giving the academic service to society and 
community. Furthermore, we also prepare the preservation of arts and culture integration in 
order to increase the capability in competition and to meet with the needs of society and 
community under the science and technology knowledge. Finally, we propose to be the 
leading university of entrepreneurship in international class. 

 
ประวัติหน่วยงาน (โดยย่อ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม พรบ. นี้ 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) 

ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาใน 6 

คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะ

อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มีพ้ืนที่การศึกษา 4 พ้ืนที่ คือ ศาลายา (ส านักงานอธิการบดี) พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะ

ช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล 



 วิสัยทัศน์ 

  

 

 

 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ 

2.  สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า  สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนและสังคม 

3.   เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตท้องถิ่น 

4.   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาไทย 

5.   บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ 

6.   พัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ 

7.   เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

ดังนั้นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญนั้นก็

คือ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันให้ความสนใจวัฒนธรรมในประเทศแถบ

ตะวันตกค่อนข้างมาก อาจท าให้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ถูกลบเลือนไปจากนานาประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เห็นถึงความส าคัญที่จะอนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อเยาวชนรุ่นใหม่ จึงจัดโครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติ

ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 ขึ้นเนื่องจากโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาของไทยและนักศึกษาจาก

ชาติต่างๆในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชนชาติ 

เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือช่ายความร่วมมือต่างๆอย่างจริงจังและก่อให้เกิดความมั่นคงทางวัฒนธรรมของ

ประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยภายในโครงการผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0นั้น การจัด

กิจกรรมจะเป็นไปตามรูปแบบของค่ายวัฒนธรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 

ความเป็นมาของชาติต่างๆ เพ่ือให้การเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องง่าย และทุกชาติสามารถ

เข้าถึงวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของการ

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งสังคมประกอบการ”  

(The Leading University of Entrepreneurship) 



เป็นสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน อีกท้ังยังให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เป็น Thailand 4.0 แล้วนั้น 

ทางโครงการจึงจัดมีการด าเนินการเพ่ิมเติมทางอีก 3 ด้าน คือ การสร้างนวัตกรรมอาหาร, การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Crime) เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพ่ือเพ่ิมบทบาทวัฒฯ

ธรรม 4.0 ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรให้กับผู้น าเยาวชนและการสร้างมูลค่า ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้

และภูมิปัญญา (Knowledge Based) มีความคิดสร้างสรรและนวัตกรรม (Creative & Innovation) มีความ

โดดเด่นและความแตกต่าง (Differentiation) และมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน (Brand) สิ่งเหล่านี้จะถูก

หล่อหลอมให้ผู้น าเยาวชนนานาชาติทุกคนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 เกิดข้ึนในโครงการนี้ 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินการในอดีต 

 ภายในโครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น การจัดกิจกรรมจะเป็นไปตาม

รูปแบบของค่ายวัฒนธรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรม ความเป็นมาของชาติต่างๆ 

อย่างเป็นกันเองสนุกสนาน เพ่ือให้การเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องง่าย และทุกชาติสามารถ

เข้าถึงวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของการ

เป็นสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน จากการปฏิบัติงานซึ่งไม่มีหลักแนวคิดในการด าเนินการ ท าให้ไม่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากภูมิภาคอาเซียนด้วยดี ส่งผลให้การประเมินผลของ

ระบบไม่ส าฤทธิ์ผล ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ท าการรวบรวมข้อมูล จัดโครงสร้างการจัดการของโครงการขึ้นมา

ใหม่ โดยการน าเอาวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นตัวก าหนดในการมอบหมายงาน และ

ขั้นตอนปฏิบัติงานที่แต่ละหน่วยงาน บุคคลรับผิดชอบ จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพ่ือเป็น

การส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และดึงดูดนักศึกษานานาประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมโครงการและน้องๆนักศึกษาที่

สนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของการจัดโครงการดังกล่าว ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม 

ลาว กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  อีกทั้งยังเป็นการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละ

ประเทศ ได้มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุค 

Thailand 4.0 ได้เป็นอย่างด ี

แนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) 
1) การถ่ายทอดนโยบาย 



ฝ่ายแผนของโครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันจัด
กิจกรรมเป็นฝ่ายด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรได้มีเวลา มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องท่ีหน่วยงานหรือบุคลากรได้รับมอบหมายเพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกัน (คนคอเดียวกัน) 

2) การประชาสัมพันธ์ 
จัดให้มีการประชุมชี้แจง แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหนังสือ หนังสือพิมพ์ E-mail 
Social Media และ Website ถึงหน่วยงานภายใน/ภายนอก และประชาชนทั่วไป อีกทั้งร่วมมือกับ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศเครือข่าย 
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 เพ่ือ
พิจารณาการส่งนักเรียนเขาร่วมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น  
2.2) มีการด าเนินการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเติมทางอีก 3 ด้าน คือ การสร้างนวัตกรรมอาหาร, การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Crime) เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการเพื่อเพ่ิมบทบาทวัฒฯธรรม 4.0 ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับผู้น าเยาวชนและ
การสร้างมูลค่า ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และภูมิปัญญา (Knowledge Based) มีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative & Innovation) มีความโดดเด่นและความแตกต่าง 
(Differentiation) และมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน (Brand) สิ่งเหล่านี้จะถูกหล่อหลอมให้ผู้น า
เยาวชนนานาชาติทุกคนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 เกิดข้ึนในโครงการนี้ เพ่ือความต่อเนื่องและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและองค์กรต่างๆ เพ่ิมขึ้น 

     3)  สรุปผลการด าเนินงานและประเมินโครงการ  
จัดประชุมผู้แทนแต่ของละฝ่าย โดยมีรองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักต่าง ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน
จากจังหวัด/ตัวแทนแต่ละประเทศในภูมิภาคอาซียน และประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับฟัง
รายงานการประเมินโครงการ ตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การพิจารณา
สนับสนุนและส่งเสริม ในการต่อยอดการด าเนินการในปีต่อไป 

4) การประเมินและปรับปรุง 
จากการประเมินโครงการ ฝ่ายคณะด าเนินการผู้รับผิดชอบ ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้แทนของแต่ละฝ่ายและของแต่ละประเทศ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการที่เข้าร่วม
กิจกรรม และคณะผู้บริหาร โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คือการสนับสนุนกิจกรรม
โครงการฯ ในปีต่อๆไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะได้น าไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติการที่ดีและชัดเจนขึ้น และสร้างบรรยากาศในการ
แลกเปลี่ยนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบให้ดียิ่งขึ้นไป 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

- ปลูกฝังจิตส านึกแก่ผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 ในภูมิภาคและร่วมอนุรักษ์
และส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งบนรากฐานภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

- โครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 ได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ได้รับรู้
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

- นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาอยู่ค่ายใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างผลงานต่างๆ 
- สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีส่วนร่วมและเป็นที่รู้จักของชุมชน และประเทศใน

ภูมิภาคก่อให้เกิดการต่อยอดในยุค Thailand 4.0 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- เมื่อมีมาตรฐานขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตรงตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
- มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0  ตามเป้าหมายที่

ก าหนด และจะมีเพ่ิมข้ึนทุกป ี
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- มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนร่วมโครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอล 4.0 เพ่ือตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 

- ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆทั้งระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย 
- ชุมชนให้ความสนใจโครงการผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 และสร้างชื่อเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
- มีการประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ ท าให้มีการแก้ไข ปรับปรุงอยู่ตลอด เพ่ือให้

ตรงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
- จากเดิมไม่เคยมีการแบ่งฝ่ายในการด าเนินงาน ท าให้ต้องท าความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน

แต่ละฝ่ายเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีระบบ 
- งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น 
- การสื่อสาร ซึ่งบางประเทศอาจใช้ภาษาสากลล าบาก จึงต้องมีล่ามอาสามาช่วยสนับสนุน  

 
ความท้าทายต่อไป 

- ในปีต่อ ๆ ไปโครงการค่าย ผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 จะคงมาตรฐานการ
ด าเนินการเพ่ือให้ยังคงความเป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมของแต่ละชาติอันทรงคุณค่า
ของในภูมิภาคอาเซียนอันดี และเพ่ิมกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ในยุค Thailand 4.0 

- เชิญชวนประเทศในภูมิภาคอาเซียน+3และ+6 เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมนานาประเทศร่วมกันเพ่ือสนองนโยบายพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการด าเนินงานโครงการค่าย ผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


