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สารจากผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานด าเนินงานและบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ืองการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมทั้งให้บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนา
อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 
30 กันยายน 2558 ใน 4 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ รวมทั้งผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยและ  
จากงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นผลงานใน ปีที่ 9 ของสถาบัน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการที่รวบรวมและจัดท าผลงานจนส าเร็จลุล่วง และขอขอบคุณสมาชิกสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ตลอดระยะเวลาของปี 2558 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มด าเนินการตามโครงการจัดตั้ง

สถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ พีรพัชระ 
เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็น ส านักงานผู้อ านวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และ
กลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พื้นที่เทเวศร์ 

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 Web site  :  http://ird.rmutp.ac.th 
 E-mail   :  irdrmutp@gmail.com 
 Facebook :  www.facebook.com/irdrmutp11 

คลินิกเทคโนโลยี 
 Web site   :  http://clinictech.rmutp.ac.th 
 E-mail   :  asird.rmutp@gmail.com 

  Facebook  :  www.facebook.com/Clinictech.RMUTP 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
 Web site :  http://journal.rmutp.ac.th 

E-mail :  j_rmutp@rmutp.ac.th 

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 Web site  :  http://ird.rmutp.ac.th/km 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หน่วยงานจัดต้ังภายใน 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สภาวิชาการ 

 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ * 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. งานสารบรรณ 
2. งานธุรการ 
 2.1  งานเลขานุการ 
 2.2  งานประชุม 
 2.3  งานประชาสัมพันธ์ 
 2.4  งานอาคารสถานที่ 
 2.5  งานยานพาหนะ 
3. งานบุคลากร 
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ ์
5. งานงบประมาณ 
 5.1  งานแผนและงบประมาณ 
 5.2  งานติดตาม ประเมินผล  
   และรายงานผล 
 5.3  งานรายงานประจ าปี 
6. งานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 
 6.1  งานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
 6.2  งานประกันคุณภาพระดับ 
   มหาวิทยาลัย 
 6.3  งานบริหารความเส่ียง 
 6.4  งานการจัดการความรู้ 
 6.5  งานพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
          ในองค์กร 
 
 

1. งานประสานงานวิจัย 
 1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย 
 1.2  งานงบประมาณวิจัย 
 1.3  งานท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
 1.4  งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
 1.5  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 
 1.6  งานประสานแหล่งทุนวิจัย 
 1.7  งานเครือข่ายวิจัย 
 1.8  งานกองทุนเพื่อวิจัย 
 1.9  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิจัย 
2. งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 2.1  งานวารสารวิชาการและวิจัย 
 2.2  งานเอกสารและซีดีเผยแพร่ 
 2.3  งานจัดนิทรรศการวิจัย 
 2.4  งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
 2.5  งานน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
 2.6  งานทรัพย์สินทางปัญญา 
3. งานพัฒนางานวิจัย 
 3.1  งานพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานวิจัย 
 3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
 3.3  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
 3.4  งานวิจัยสัญจร 
 3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 3.6  งานพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัย 
 3.7  งานฐานข้อมูลงานวิจัย 
   3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ 

  1. งานประสานงานบริการวิชาการ 
 1.1  งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ 
 1.2  งานงบประมาณงานบริการวิชาการ 
 1.3  งานรายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ 
 1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ 
 1.5  งานประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ 
 1.6  งานเครือข่ายบริการวิชาการ 
 1.7  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ 
 1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ 
 1.9  งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ ผ่านสื่อต่างๆ 
 1.10  งานโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
  งานประสานงานบริการวิชาการ 

2. งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
 2.1  งานฝึกอบรม / สัมมนา 
 2.2  การบริการวิชาชีพ 
 2.3  งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
 2.4  งานบริการสังคม (หารายได้) 
 2.5  งานบริการวิชาการอื่นๆ 
3. งานคลินิกเทคโนโลยี 
 3.1  งานประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 
 3.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี 
 3.3  งานจัดนิทรรศการร่วมกับ  
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.4  งานให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 3.5  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 3.6  งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี 
 
   
   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ 

คณะกรรมการประจ า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร) 

รองผู้อ านวยฝ่ายบริการวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(นายสิงห์แก้ว  ป๊อกเท่ิง) 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
(นายสิงห์แก้ว  ป๊อกเท่ิง) 

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
(นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร) 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
(นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์) 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
(นางสาวสุพัตรา   ศรีนิปกานนท์) 

บุคลากรงานบริหารทั่วไป 
 

นางสาวชาวิณี    บินกาซีเมน 
นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 
นางสาวกาญจนมาศ   เชยจันทร์ 
นางสาวพัชรา    หนูเรืองงาม 

 

บุคลากรกลุ่มบริการวิชาการ 
 

นางสาวหน่ึงฤทัย   แก้วค า 
นางสาวดวงฤทัย     แก้วค า 
นางสาวดวงตา   เข็มทรัพย์ 
นางสาวพันธ์ประภา   หลักบุญ 

 
 
 

บุคลากรกลุ่มวิจัย 
 

นางสาวพัชรนันท์    ยังวรวิเชียร
นางสาวเจนจิรา     บ.ป.สูงเนิน 
นางสาวเมทิกา     พ่วงแสง 
นางสาววัชราภรณ์    ชัยวรรณ 
นางสาวรุจิรา     จุ่นบุญ 
นางสาววิสุตา     วรรณห้วย 
นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์ 
นายณัฎฐภัค   ฉินทกานนท์ 
นางสาวเรณู   ยะแสง 
นางสาวฐิติมา   รัตโนภาส 
นางสาวหญิง   มัทนัง 
 

 
 
 
 

รองผู้อ านวยฝ่ายวิจัย 
(นางสาวดวงฤทัย  นิคมรัฐ) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา  สุวรรณพฤกษ์) 
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วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนบริหารจัดการ 
 วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในทศวรรษที่ 2 โดยที่มาของวิสัยทัศน์นั้นมาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้านการเรียนสอน    
การบริการวิชาการแก่สังคมและด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาสู่พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
วิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ  สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาเป็น         
7 เป้าประสงค์ และ 9 กลยุทธ์ จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
ครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชา ท่ีมีอัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติ มาต่อยอดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ที่สามารถตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่บริหารจัดการ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระ

นคร ท่ีมีอัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติมาต่อยอดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่สามารถตอบสนอง
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
บริบทของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เครื่องมือในการผลักดันวิสัยทัศน์ไปถึงความส าเร็จ ตามวิสัยทัศน์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ว่า “มหาวิทยาลัย

วิจัยฐานนักปฏิบัติ” คือ WiL and STEME Concept   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2 แนวคิดของวิสัยทัศน์ 
 

WiL (Work integrated Learning) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน จะก่อให้เกิดทักษะทางร่างกาย
มีความช านาญทางการปฏิบัติ ซึ่งจะมีความเป็นมืออาชีพและยั่งยืนด้วยการบูรณาการร่วมกับ STEME จะก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนได้ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

STEME (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Ethics) เป็นการบูรณาการความรู้
ระหว่างศาสตร์วิชาต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และความมีจริยธรรม คุณธรรม ในการท างานและด ารงชีพรวมเข้าด้วยกัน 

 
2. นโยบาย 

1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของมหาวิทยาลัย  ให้ได้รับการ
เผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน) เพิ่มขึ้น 

2) พัฒนาอาจารย์ในทุกคณะให้มีความเช่ียวชาญและเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถท าโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแหล่งสนับสนุนทุนการวิจัย เป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เครือข่ายชุมชน เครือข่ายอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
ภาคบริการให้เพิ่มขึ้น เพื่อน ามาซึ่งช่ือเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

4) บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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นโยบายในการพัฒนาด้าน WiL  
ในการพัฒนาด้าน WiL นั้น ต้องมีการพัฒนาควบคู่กับ 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านที่  1 ได้แก่ การส่งเสริมให้อาจารย์ในทุกคณะวิชา มีความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional)           

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนและประสานงาน ในช่วงแรกซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มอาจารย์
นักวิจัย ออกเป็นกลุ่มตามศักยภาพ จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผู้ เช่ียวชาญ และจัดให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม 
จากผู้เช่ียวชาญจากภายนอก และการให้อาจารย์เข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามแนวคิด Talent Mobility 
(อาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม) 
 ด้านที่ 2 ได้แก่ การสนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ในการฝึกปฏิบัติที่ทันสมัยและครบถ้วน    
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าท่ีสนับสนุนและประสานงาน ในแต่ละคณะวิชา และการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างคุ้มค่า 
ซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องมือปฏิบัติด้าน WiL ของแต่ละคณะวิชามีอยู่ค่อนข้างครบถ้วน  
 ด้านที่ 3 ได้แก่ การพัฒนาด้านเครือข่ายจากชุมชน และจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยมีการ   
ท าความร่วมมือและส ารวจข้อมูลความต้องการกับชุมชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในลักษณะ USR: มหาวิทยาลัยกับ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
นโยบายในการพัฒนาด้าน STEME 

 ในการพัฒนาด้าน STEME นั้นสิ่งที่ต้องจัดการเบื้องต้นก่อนการพัฒนา คือต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มนักวิจัยจาก    
ทุกคณะวิชาตามศักยภาพ เพื่อพัฒนานักวิจัยตามความสามารถอย่างเป็นระบบ 
 การบริหารจัดการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Hard Skill กับ Soft Skill โดย hard Skill ได้แก่ Stem และ 
Soft Skill ได้แก่ Ethics โดย Hard Skill ตัวแรกนั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย 
พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณูปโภคงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่บริหารจัดการภาพรวม 
 Hard Skill อีกตัวหนึ่งคือ Technology Lab เป็นการพัฒนาในด้านห้อง Lab ที่มีความทันสมัยและ            
ด้าน Software Program เพื่อใช้ในการสร้างต้นแบบและน าไปสู่การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย 

Soft Skill เป็นการพัฒนาทางด้านจริยธรรม ต้องมีการจัดการอบรมส่งเสริมจริยธรรมนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง    
การน าโปรแกรมการตรวจสอบเฝ้าระวังการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism software) เข้ามาใช้ 
 
3. แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน 
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การบริหารจัดการต้องมีขับเคลื่อนใน 3 ด้านพร้อมกัน คือด้านบริหารงานวิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านตีพิมพ์

เผยแพร่ โดยในแต่ละด้านสามารถสร้างช่ือเสียงและรายได้ในตัวเอง และเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยแผนบริหาร
และแผนพัฒนา จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 

3.1 แผนบริหารจัดการ 
1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับ 

การเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน) ให้เพิ่มขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ดังนี้  

ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
ก) จัดให้มีการอบรม สัมมนาโครงการการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์งานวิจัย 
ข) ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญจาก

ภายนอกมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน เช่น โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ค) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  (ปีที่วิจัย งบประมาณ การน าเสนอผลงาน การตีพิมพ์
เผยแพร่ ฯลฯ) ของแต่ละคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 

ง) จัดท าฐานข้อมูลวารสารและเอกสารเพื่อการวิจัย 
จ) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาบันภายในประเทศ 

ระยะกลาง ภายใน  2 ปี           
ก) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
ข) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาบันในต่างประเทศ 
ค) ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย 

ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร อยู่ในฐานข้อมูลอาเซียน 

 
2) พัฒนาอาจารย์ในทุกคณะมีความเช่ียวชาญและเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถท าโครงการวิจัยร่วมกับ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแหล่งสนับสนุนทุนการวิจัย เป็นการหารายได้เข้า
มหาวิทยาลัย 

ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
ก) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  (ปีที่วิจัย งบประมาณ การน าเสนอผลงาน การตีพิมพ์

เผยแพร่ ฯลฯ) ของแต่ละคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 
ข) จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มตามความรู้ ความเช่ียวชาญ  เช่น กลุ่มอาหาร กลุ่มพลังงาน 

โดยท าร่วมกับคณะวิชาในด้านข้อมูล 
ค) จัดท าฐานข้อมูลทุนวิจัย หน่วยงานท่ีสามารถขอทุนในการท าวิจัย หรือท าวิจัยร่วม 
ง) จัดท าฐานข้อมูลสาธารณูปโภคเพื่อการวิจัย เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการ

ที่มีอยู่ ใช้กับงานประเภทใด สามารถใช้ท าอะไรได้บ้าง โดยท าร่วมกับคณะวิชาในด้านข้อมูล 
จ) การแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  

เช่น การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ การรับงานวิจัยและงานประเภทอ่ืน ๆ จากภายนอก  
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ระยะกลาง ภายใน  2 ปี           

ก) จัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา 
ในด้านการหาแหล่งทุนวิจัย แนวทางการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ข) สนับสนุนคณะวิชา ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งานอย่างคุ้มค่า 
ค) การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มจ านวนโครงการที่ผ่านการ

พิจารณาและจ านวนงบประมาณ  
ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One stop service) ส าหรับการวิจัย  
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 

ก) สร้างระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคเพื่อการวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มี
ระเบียบและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน น ามาซึ่งการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ง่ายต่อการท างานและสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย 

ข) ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย  
- ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ

รวมไปถึงภาคเอกชน 
- บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้    

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
ค) จัดตั้งศูนย์บริการเครื่องมือด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 

 
3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายชุมชน เครือข่ายอุตสาหกรรมทั้งภาค  

การผลิตและภาคบริการให้เพิ่มขึ้น เพื่อน ามาซึ่งช่ือเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 

ก) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับชุมชน 
ข) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการ 
ค) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคณะเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional) เช่น การจัดฝึกอบรม        

โดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  
ง) แนะน าและสนับสนุนคณะวิชา ด้านการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ      

ที่ทันสมัยและใช้งานอย่างคุ้มค่า 
จ) แก้ไขและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการทั้งแบบให้เปล่า

และเชิงพาณิชย์ให้มีความเหมาะสม 
ระยะกลาง ภายใน  2 ปี     

ก) จัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
ข) การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย 
ค) การติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิด้านการบริการวิชาการ โดยมีการประเมินจากงบประมาณที่ใช้ใน

การบริการ 
ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One stop service) ส าหรับการบริการวิชาการ 
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ระยะยาว ภายใน  4 ปี 

ก) การพัฒนาคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่อาเซียน 
ข) สร้างระบบการติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิด้านการบริการวิชาการ    
 

4) บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี 
ก) บริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ข) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้การบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดีและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
ค) เสนอแนวทางเพื่อการบริหารจัดการตามนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม

เป็นหลัก 
 

3.2 แผนพัฒนาที่สอดคล้องกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งในด้าน

งานวิจัย และการบริการวิชาการ  (กลยุทธ์ 1 และ 2) 
 2) สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในด้านการท าวิจัยร่วมกัน ทุนวิจัย และการบริการ
วิชาการ (กลยุทธ์ 4, 5 และ 8) 
 3) เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสร้างรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยจากการ  
ท าวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ (กลยุทธ์ 6) 
 4) บริหารจัดการโดยเป็นธรรมาภิบาล (กลยุทธ์ 7)  
 

3.3 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ส าหรับเป้าหมายการด าเนินงานซึ่งพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาภาพรวมมหาวิทยาลัยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 เป้าหมายหลัก คือ 
 เป้าหมายที่ 1 ด้านการเพิ่มจ านวนโครงการบริการวิชาการ 

 จ านวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์ ทั้งเครือข่าย  ชุมชน
อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายด้านจ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์เผยแพร่ 

 จ านวนผลงานวิจัยทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเผยแพร่ ด้าน Conference และJournal ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง มีการจัด
ประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายด้านจ านวนงานวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูล  
 จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของไทยและฐานข้อมูลอาเซียน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ข้าราชการ 
1 คน 
(4%) 

พนักงานราชการ 
2 คน 
(9%) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
14 คน 
(61%) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน 
(26%) 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

บุคลากรของหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

 

 

 
 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปวส.  
1 คน 
 (4%) 

ปริญญาตรี  
19 คน 
(83%) 

ปริญญาโท  
3 คน 
(13%) 

ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

1 คน 
(4%) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 
4 คน 
(18%) 

นักวิจัยปฏิบัติการ 
3 คน 
(13%) 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
9 คน 
(39%) 

นักวิชาการศึกษา 
5 คน 
(22%) 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
1 คน 
(4%) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นักวิจัยปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

นักวิชาการศึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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งบประมาณประจ าปี 2558 
 

ผลผลิต 
ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

รวม 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
            กลุ่มบริการวิชาการ 
            คลินิกเทคโนโลยี 

 
430,000.00 

- 

 
300,000.00 

- 

 
- 

300,000.00 

 
730,000.00 
300,000.00 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,350,000.00  8,188,500.00 - 10,538,500.00 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี - 50,000.00 - 50,000.00 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - 1,100,100.00 - 1,100,100.00 

รวม 2,780,000.00 9,638,600.00 300,000.00 12,718,600.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลผลิต : ผลงาน 
การให้บริการวิชาการ 

8.10% 
1,030,000.00 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
82.86% 

10,538,500.00 

ผลผลิต : ผลงานวิจัย 
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

0.39% 
50,000.00 

ผลผลิต : ผลงานวิจัย 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

8.65% 
1,100,100.00 

งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ าแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

งบประมาณรายจ่าย 
21.86% 

2,780,000.00 

งบประมาณรายได ้
75.78% 

9,638,600.00 

งบประมาณภายนอก 
2.36% 

300,000.00 

งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายได้ 

งบประมาณภายนอก 
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ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหารคณะเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 
พบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และบุคลากร
ของ สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเสนอนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทศวรรษที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

พบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และบุคลากร
ของ สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือน าเสนอนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทศวรรษที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์      
ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอ านวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  
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พบผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ 
 

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ดร.ไพศาล  การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรของ สวพ. เข้าร่วม
ประชุมหารือ แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทศวรรษที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจ เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 
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พบผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ดร.ไพศาล  การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรของ สวพ. เข้าร่วม
ประชุมหารือ แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทศวรรษที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ เวลา 13.30 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 
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พบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และบุคลากร
ของ สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทศวรรษที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 
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รางวัลที่ได้รับและผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

รางวัล Silver Award 
ในการประกวด Thailand Research Expo 2015 Award 

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2558 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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งานประกันคุณภาพ 
 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ระดับสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยผู้ตรวจประเมินภายใน ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็น
กรรมการ และอาจารย์ฉันทนา ปาปัดถา เป็นกรรมการและเลขานุการ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งช้ี อยู่ในระดับดี
มากทุกองค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย 4.88 

 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. การวิจัย 4.88 ดีมาก 
2. การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจัดการ 4.88 ดีมาก 

4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม 4.88 ดีมาก 
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ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี จาก 9 คณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 

ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 โดยกรรมการประเมิน
จากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์ จาก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ ดร.เอกธิป สุขวารี จาก 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งผลการตรวจประเมิน ในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.97 อยู่ใน
ระดับดี และองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 2.92 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.97 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3.82 ดี 
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ผลการด าเนนิงานแตล่ะผลผลติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ ำนวนผลงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
2. โครงกำรวิจัยแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 81.00 ร้อยละ 100.00 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ ำนวนผลงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
2. โครงกำรวิจัยแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ให้บริการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จ านวน
ผลงานวิจัย 

(เร่ือง) 
รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

     

1 กำรสร้ำงดัชนีช้ีวัดและปัจจัยที่มีผล
ต่อควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจ
ร้ำนอำหำรทั่วไปในเขตพื้นท่ีเทเวศร์ 
กรุงเทพมหำนคร 

1 ต.ค. 2557  
-  

30 ก.ย. 2558 

- 50,000.00 50,000.00 1 

รวม 1 โครงการ - - 50,000.00 50,000.00 1 

 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 

     

1 โครงกำรวิจัยสถำบัน 1 ต.ค. 2557  
-  

30 ก.ย. 2558 

- 
 

1,100,100  1,100,100 1 

รวม 1 โครงการ  - 1,100,100 1,100,100 1 

รวม
ทั้งสิ้น 

2 โครงการ - - 1,150,100.00 1,150,100.00 2 
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ชื่อผลงาน  : กำรสร้ำงดัชนีช้ีวัดและปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจร้ำนอำหำรทั่วไปในเขต 
  พื้นที่เทเวศร์ กรุงเทพมหำนคร 

ผลการด าเนินงาน 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ

อย่ำงยั่งยืนของธุรกิจร้ำนอำหำรทั่วไปในเขตพื้นท่ีเทเวศร์ กรุงเทพมหำนคร  ประชำกรคือ ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรทั่วไป 
ที่มีระยะเวลำกำรประกอบกำรตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ที่ตั้งในพื้นที่ไม่เกิน 500 เมตร รอบบริเวณสี่แยกเทเวศร์ จ ำนวนรวม 54 รำย  
เก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกแล้วสรุปผลเป็นตัวแปรต้นในกำรจัดท ำแบบสอบถำม  ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ปัจจัยที่
มีผลต่อควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจร้ำนอำหำรทั่วไปในเขตพื้นท่ีเทเวศร์  ด้ำนกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร ด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมมีผลต่อควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำก  และด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  และผู้วิจัยสำมำรถสร้ำงดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจร้ำนอำหำรทั่วไปในเขต
พื้นที่เทเวศร์ได้จ ำนวน 10 ตัวช้ีวัด 

ภาพกิจกรรมการสัมภาษณ์ 
 

             
 
                  

 

 

   

 
 

ภาพกิจกรรมการสอบถาม 
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ภาพการจัดการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ชื่อผลงาน  : โครงกำรวิจัยสถำบัน 

ผลการด าเนินงาน 
 เป็นโครงกำรที่สนับสนุนกำรวิจัยสถำบันแก่บุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยในโจทย์วิจัย
ที่ผู้บริหำรก ำหนดตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ มีเป้ำหมำยในกำรใช้ผลกำรวิจัยสถำบัน เป็นกลไกส ำคัญในกำร
พัฒนำองค์กร  โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ให้กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อด ำเนินโครงกำรวิจัยสถำบันใน       
ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้  จ ำนวน 18 โครงกำร  ประกอบด้วย คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 4 โครงกำร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 1 โครงกำร คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 2 โครงกำร คณะบริหำรธุรกิจ 3 โครงกำร  
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ 1 โครงกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 1 โครงกำร ส ำนักงำน อธิกำรบดี  1 โครงกำร  กองศิลปวัฒนธรรม 1 โครงกำร กองวิเทศสัมพันธ์ 1 โครงกำร 
กองพัฒนำนักศึกษำ 1 โครงกำร และ กองนโยบำยและแผน 1 โครงกำร รวม 1,100,100 บำท โดยทุกโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผนท่ีก ำหนด 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ ำนวนผลงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง  (18 โครงกำร) 
2. โครงกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 

 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 2.1 ได้เครื่องมือปรับปรุงและพัฒนำงำนในหน่วยงำน 

2.2 ท ำให้บุคลำกรสำยสนับสนุนให้ควำมส ำคัญในกำรท ำวิจยัมำกข้ึน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ ำนวนโครงกำร/งำน/กิจกรรม 11 เรื่อง 11 เรื่อง 

2. ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 88.93 

3. จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 8 เรื่อง 8 เรื่อง 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ 

ที่ใช้จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

1 โครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร
และวิจัย มทร.พระนคร 

1 ต.ค. 2557 
-  

31 ส.ค. 2558 

250,000.00 - - 219,949.00 31  
ผลงำน 

2 โครงกำรกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย 
สิ่ งประดิษฐ์ ร่ วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก 

2 - 5 ก.พ. 2558 
16 - 20 ส.ค. 2558 

 

400,000.00 - - 315,586.98   39  
ผลงำน 

3 โครงกำรกำรประชุมวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
ครั้งท่ี 7 

1 - 3 ก.ย. 2558 700,000.00 - - 398,577.70 51  
ผลงำน 

4 โครงกำรกำรอบรมเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพผู้ปฎิบัติงำนวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร 

24 พ.ย. 2557 และ 
30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

2557 

- 350,000.00 - 339,720.00 44 คน 

5 โ ค ร ง ก ำ ร ยก ระ ดั บ คุณภ ำ พ
งำนวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร 

13 - 14 พ.ย. 2558 
25 – 26 พ.ค. 2558 

17 – 19 มิ.ย. 2558 

- 750,000.00 - 554,517.50 128 คน 

6 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) เพื่อ
เสนอของบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560” 

4 ก.ย. 2558 - 48,000.00 - 40,920.00 92 คน 

7 โครงกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2558 

1 ต.ค. 2557 
- 

30 ก.ย. 2558 

1,000,000.00 928,500.00 - 1,928,500.00 123  
ผลงำน 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ 

ที่ใช้จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

8 กองทุนเพื่อกำรวิจัย 1 ต.ค. 2557  
-  

30 ก.ย. 2558 

- 6,160,000.00 - 2,440,000.00 85  
บทควำม 

9 งำนประสำนงำนวิจัย 1 ต.ค. 2557  
-  

30 ก.ย. 2558 

32,231,800.00 6,567,300.00 4,313,100.00 43,112,200.00 185 
โครงกำร 

10 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย
และหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัย
ดีเด่น 

1 ต.ค. 2557  
-  

30 ก.ย. 2558 

- - - - - นักวิจัยได้รับ
รำงวัล 3 คน 
-หน่วยงำน
ได้รับรำงวัล 
3 หน่วยงำน 

11 งำนประสำนงำนบริกำรวิชำกำร 1 ต.ค. 2557  
-  

30 ก.ย. 2558 

5,000,000.00 1,116,760.00 1,189,200.00 7,305,960.00 57 โครงกำร 

รวม 11 โครงการ/งาน - 39,581,800.00 15,920,560.00 5,502,300.00 56,655,931.18 - 
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ชื่อผลงาน  : โครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร 

ผลการด าเนินงาน 
บทความ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมีนำคม 2558 จ ำนวน 15 ผลงำน ประกอบด้วย บทควำมพเิศษ  1 บทควำม 

บทควำมวิจัย 13 บทควำม และบทควำมวิชำกำร 1 บทควำม   
บทความ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกันยำยน 2558 จ ำนวน 16 ผลงำน ประกอบด้วย บทควำมวิจัย 15 บทควำม 

และบทควำมวิชำกำร 1 บทควำม   
จัดพิมพ์วารสารฯ จ ำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมีนำคมและฉบับเดือนกันยำยน จ ำนวนฉบับละ 850 เล่ม          

รวมจ ำนวน 1,700 เล่ม 
 เผยแพร่วารสาร แก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมจ ำนวน 444 หน่วยงำน ดังนี ้
 - หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  24  หน่วยงำน 
 - หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย  221  หน่วยงำน 
 - เครือข่ำย 8 มทร.    89  หน่วยงำน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำวำรสำรฯ   110  ท่ำน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวำรสำรที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพจำก
ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) ในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท้ังนี้ได้ท ำกำรประเมินคุณภำพวำรสำรวิชำกำร
ที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI โดยได้รับกำรประเมินอยู่ในวำรสำรกลุ่มที่ 2 คือ วำรสำรที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพของ TCI 
(ระยะเวลำ 5 ปี จนถึง 31 ธันวำคม 2562) ประกำศผลเมื่อวันท่ี 31 พฤษภำคม 2558      
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ ำนวนผลงำน 30 ผลงำน 31 ผลงำน 

2. จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ชื่อผลงาน  : โครงกำรกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558 
 กำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ในงำนวันนักประดิษฐ์ ประจ ำปี  2558 
ระหว่ำงวันที่  2 - 5 กุมภำพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธำนี จังหวัด
นนทบุรี เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และนักศึกษำ โดยมีผลงำนเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร จ ำนวน 24 
ผลงำน จำกคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 10 ผลงำน  คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 ผลงำน คณะ
สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ 7 ผลงำน และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 1 ผลงำน ควำมพึงพอใจของผู้ชมงำนในภำพรวม 
ร้อยละ 93.20 

กิจกรรมที่ 2 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2558  
 กำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษำ ในงำนมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2558     
(Thailand Research Expo 2015) ระหว่ำงวันท่ี 15 - 20 สิงหำคม 2558  ณ ศูนย์ประชุมบำงกอกคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ 
โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และนักศึกษำ โดยมี
ผลงำนเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร มีรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ภำยใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน” และ
เข้ำร่วมประกวด Thailand Research Expo 2015 Award จ ำนวน 15 ผลงำน จำกคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 10 
ผลงำน และคณะวิศวกรรมศำสตร์ 5 ผลงำน ควำมพึงพอใจของ ผู้ชมงำนในภำพรวม ร้อยละ 93.00 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร มหำวิทยำลัยได้รับรำงวัลระดับ Silver Award  ในกำรประกวด Thailand Research 
Expo 2015 Award จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โดยรับโล่ ถ้วยรำงวัลพร้อมเงินรำงวัลจำก ประธำน
กรรมกำรบริหำรสภำวิจัยแห่งชำติ พร้อมเงินรำงวัล 15,000 บำท  
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.1 ผู้รับบริกำร 450 คน 750 คน 

1.2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 85.00 95.06 

1.3 จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเผยแพร่ผลงาน 

2.1 เป็นเวทีเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนบริกำรวิชำกำรของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  
2.2 ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก ในกำรร่วมมือ 
     เพื่อต่อยอดงำนวิจัย 
2.3 แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก 
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ภาพกิจกรรมที่ 1 
 

  

วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี  2558 
จากโครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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ภาพกิจกรรมที่ 2 
 
  

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2558 
จากโครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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ชื่อผลงาน  :  โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 7 

ผลการด าเนินงาน 
 กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 7 และกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 6 ในหัวข้อ “รำชมงคลกับกำรวิจัยอย่ำงยั่งยืน” และระดับนำนำชำติ “Green Innovation for 
Better Life” ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 กันยำยน 2558 ณ อำคำร 35 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน จังหวัดนครรำชสีมำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร น ำผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรม ดังน้ี 
 1. กำรน ำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/นำนำชำติ  จ ำนวน 51 ผลงำน  จำก 7 คณะ และ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นกำรน ำเสนอภำคบรรยำย (Oral Presentation) 12 ผลงำน แบ่งเป็นระดับชำติ 9 ผลงำน และ
ระดับนำนำชำติ 2 ผลงำน น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 28 ผลงำน แบ่งเป็นระดับชำติ 21 ผลงำน 
และระดับนำนำชำติ 7 ผลงำน  
 2. กำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภำยใต้หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ ำภูมิปัญญำ”     
รวม 12 ผลงำน เป็นผลงำนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 3 ผลงำน คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน    
3 ผลงำน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 6 ผลงำน  
 3. กำรสำธิตผลงำนวิจัย กำรท ำขนมไข่ปลำจำกเนื้อตำลสุก ผลงำนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ซึ่งได้รับ
ควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมชมงำนเป็นจ ำนวนมำก 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  100 คน 115 

1.2 จ ำนวนผลงำน 50 ผลงำน 51 ผลงำน 

1.3 จ ำนวนผู้เข้ำชมงำน 500 คน 565 คน 

1.4 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดนิทรรศกำร ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.27 

 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเผยแพร่ผลงาน 
 2.1 นักวิจัยได้มีโอกำสเข้ำร่วมในงำนน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 

2.2 ก่อให้เกิดกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนคุณภำพผลงำนวิชำกำร ผลงำนวิจัยของบุคลำกร เพื่อเป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงให้แก่ 
มหำวิทยำลัย 

 2.3 ท ำใหเ้กิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  ประสบกำรณ์  และควำมช ำนำญระหว่ำงนักวิจัย  นักวิชำกำรของหน่วยงำน
 2.4 สร้ำงเครือข่ำยให้เกิดควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัย เพื่อก่อให้เกิดผลิตผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน  
 2.5 น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน สังคม และประเทศชำติ 
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ภาพกิจกรรมพิธีเปิด 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 7 
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การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
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การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

การสาธิตผลงานวิจัย 
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ชื่อผลงาน : โครงกำรกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

ผลการด าเนินงาน  
 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 
ณ ศูนย์กำรเรียนรู ้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี ่ยวกับ
กระบวนกำรคิด พัฒนำบุคลำกรในกำรวิเครำะห์ข้อมูล พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จำก 9 คณะ  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน และบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 44 คน 
ควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.60 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษำดูงำนด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร ระหว่ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน  - 3 ธันวำคม 2557 
ณ อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้ำวแก้วบ้ำนน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่
รวมตัวกันผลิตอำหำรและของฝำกมะพร้ำวแก้ว เป็นกลุ่มแรกในอ ำเภอเชียงคำน 2) ศูนย์เรียนรู้ผ้ำทอที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้ำพื้นเมืองบ้ำนนำป่ำหมำด ซึ่งเป็นกลุ่มชำวไทด ำ ผลิตผ้ำทอพื้นเมืองเป็นภูมิปัญญำที่ถ่ำยทอดจำกรุ่น 
สู่รุ่น และน ำไปท ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ และ 3) กลุ่มสตรีท ำผ้ำห่มนวม โดยศึกษำกระบวนกำรท ำผ้ำห่มนวม ตั้งแต่เริ่มต้น      
จนส ำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ท ำให้เกิดแนวคิดเพื่อพัฒนำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรต่อไป โดยมี
ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมจำกคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน คณะบริหำรธุรกิจ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน และบุคลำกร สวพ. จ ำนวน 36 คน  ควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 89.40 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริกำร 45  คน 44  คน 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 90.50 

3. จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 2.1 ได้ควำมรู้ในกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนำกำรคดิสู่กำรสังเครำะห์ข้อมูลอยำ่งเป็นระบบมำกขึ้น 
 2.2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิจยัและบริกำรวิชำกำร กับหน่วยงำนภำยนอกท่ีเป็นต้นแบบท่ีด ี
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ภาพกิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ  
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 ณ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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ชื่อผลงาน : โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรให้ควำมรู้กำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรเขียนค ำขอรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ระหว่ำงวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกำยน 2558 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำก 9 คณะ และสถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 50 คน  

กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชำติ ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 พฤษภำคม 2558 ณ ห้องประชุม 1502 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำก 4 คณะ และสถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 50 คน  

กิจกรรมที่ 3 วิจัยสัญจร ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 มิถุนำยน 2558 โดยน ำผู้บริหำรงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
ผู้ปฏิบัติงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร และนักวิจัย เข้ำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำนที่เกี่ยวข้อง ณ ส ำนัก  
บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ ศูนย์วิจัยประมงชำยฝั่ง จังหวัดจันทบุรี มหำวิทยำลัยบ้ำนนอกแห่งบ้ำนจ ำรุง จังหวัดระยอง 
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำก 8 คณะ และสถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 46 คน 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมพึงพอใจในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.20 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.1 ผู้รับบริกำร 120 คน 146 คน 

1.2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 85.00 88.20 

1.3 จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 2.1 ผู้บริหำรงำนวิจัยไดเ้รียนรู้กำรจัดกำรทรัพยส์ินทำงปัญญำภำยในหน่วยงำน 
 2.2 นักวิจัยได้เรยีนรู้กำรเขียนค ำขอรับกำรจดทะเบียนอนสุิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
 2.3 นักวิจัยได้พัฒนำทักษะกำรจดัท ำต้นฉบับบทควำมเพื่อตีพิมพ์ 
 2.4 ผู้บริหำรงำนวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบรหิำรงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
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ภาพกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การให้ความรู้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
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ภาพกิจกรรมที่ 3 วิจัยสัญจร ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2558   
ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์วิจัยประมงชายฝ่ัง จังหวัดจันทบุรี  

มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจ ารุง จังหวัดระยอง 
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ชื่อผลงาน : โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS)  
                                 เพื่อเสนอของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” 

ผลการด าเนินงาน  
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) เพื่อเสนอขอ

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” จัดขึ้นในวันที่ 4 กันยำยน 2558 ณ ศูนย์กำรเรียนรู ้ด้วยตนเอง    
(ศูนย์พระนครเหนือ) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรจำก 9 คณะ กองนโยบำยและแผน และ สถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 92 คน  
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ควำมพึงพอใจในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.25 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.1 ผู้รับบริกำร 100 คน 92 คน 

1.2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 85.00 88.25 

1.3 จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอน กระบวนกำรขอรับทุนอุดหนุนวิจัยผ่ำนระบบบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) 

2.2 ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมสำมำรถน ำเข้ำข้อเสนอกำรวิจัยผ่ำนระบบ NRMS ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยตนเอง 
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ภาพกิจกรรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  

เพ่ือเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
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ชื่อผลงาน : โครงกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ เป็นโครงกำรที่จัดสรรงบประมำณเพื่อให้กำรสนับสนุน
และส่งเสริมกำรท ำปริญญำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ แผนงำนพิเศษ โครงกำรวิจัย โครงงำนพิเศษ แผนงำนเฉพำะบุคคลแก่
นักศึกษำในระดับปริญญำตรีภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษำ และเผยแพร่ในระดับชำติ  โดยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 ได้ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จ ำนวน 123 โครงกำร งบประมำณ 1,928,500 บำท และ
ทุกโครงกำรสำมำรถเผยแพร่สู่สำธำรณชนได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ ำนวนผลงำน 45 ผลงำน 123 ผลงำน 
2. จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 2.1 ได้ผลงำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จำกกำรคิดค้นของนักศึกษำ 
 2.2 ได้ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จำกกำรคิดค้นของนักศึกษำ มทร.พระนคร สู่สำธำรณะ 
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ชื่อผลงาน  : กองทุนเพื่อกำรวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 
 กองทุนเพื่อกำรวิจัย จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกองทุนเพื่อกำรวิจัย 
พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนวิจัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำตลอดจนกำรรักษำซึ่งสภำพของสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ และ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัย  
 ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  ให้กำรสนับสนุนเงินรำงวัลกำรตีพิมพ์บทควำม จ ำนวน 85 บทควำม 
ประกอบด้วย บทควำมวิจัยระดับชำติ  22 บทควำม และระดับนำนำชำติ 56 บทควำม และบทควำมวิชำกำรระดับชำติ 
6 บทควำม บทควำมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 1 บทควำม งบประมำณ 2,244,000 บำท   
  
1. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

 ประเภทบทความ แหล่งตีพิมพ์บทความ  

รายการ วิจัย 
(บทความ) 

วิชาการ 
(บทความ) 

วารสาร
ระดับชาติ 

วารสารระดับ
นานาชาติ 

วารสาร
ระดับ

นานาชาติ 

จ านวนเงิน 

 ที่ตีพิมพ์ในประเทศ (บาท) 
1. เงินรำงวัลสนับสนุน 
   กำรตีพิมพ์บทควำม 78 7 28 - 57 2,244,000 

รวมทั้งสิ้น 2,244,000 
 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนวิจัยเพิ่มขึ้น 
 2.2 ท ำให้มหำวิทยำลัยมีผลงำนตีพิมพ์ท่ีมีคุณภำพ 

 
 
 
 

 

         
 

 
 
 
 

ภาพการประชุมกองทุนเพ่ือการวจิัย เพ่ือจัดท าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ชื่อผลงาน  : งำนประสำนงำนวิจัย 
ผลการด าเนินงาน 

1. งำนนโยบำยและแผน ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี    
รำชมงคลพระนคร เพื่อก ำหนดทิศทำงและแผนงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ.2556 – 2560 ประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศำสตร์ 7 สำขำ คือ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีสำขำวิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรม สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรมวลชน สำขำกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรศึกษำ สำขำคหกรรมศำสตร์ 
และสำขำเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 

2. งำนงบประมำณวิจัย จัดสรรงบประมำณวิจัย งบรำยจ่ำย งบเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ
กระตุ้นให้มีกำรแสวงหำทุนจำกภำยนอก รวม 185 โครงกำร งบประมำณ 43,112,200 บำท แบ่งเป็น ผลผลผลิต : 
ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี  จ ำนวน 117 โครงกำร งบประมำณ 32,868,300 บำท  ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อ    
สร้ำงองค์ควำมรู้ จ ำนวน 68 โครงกำร งบประมำณ 10,243,900.00 บำท 

ภาพที่ 1 ผลผลติ : ผลงำนวิจัยเพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ ำนวน 117 โครงกำร 
 

(จ ำแนกตำมจ ำนวนโครงกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี งบประมำณ 32,868,300 บำท  
 

(จ ำแนกตำมงบประมำณที่ไดร้ับจดัสรร) 
 
 
 
 
 
 
 

82 โครงกำร 
(ร้อยละ 70.08) 

27 โครงกำร 
(ร้อยละ 23.08) 

8 โครงกำร 
(ร้อยละ 6.84) 

รำยจ่ำย 
เงินรำยได้ 
ภำยนอก 

4,313,100 บำท  
(ร้อยละ 13.12)  

26,818,000 บำท 
(ร้อยละ 81.60) 

1,737,200 บำท 
(ร้อยละ 5.28)  รำยจ่ำย 

เงินรำยได้ 
ภำยนอก 



 

54 
 

 
ภาพที่ 3 ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ จ ำนวน 68 โครงกำร  
 

(จ ำแนกตำมจ ำนวนโครงกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ งบประมำณ 10,243,900 บำท  
 

(จ ำแนกตำมงบประมำณที่ไดร้ับจดัสรร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 โครงกำร 
(ร้อยละ 19.12 ) 

55 โครงกำร 
(ร้อยละ 80.88 ) รำยจ่ำย 

เงินรำยได้ 

5,413,800 บำท 
(ร้อยละ 52.85) 

4,830,100 บำท 
(ร้อยละ 47.15) 

รำยจ่ำย 
เงินรำยได้ 
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ภาพที่ 5 ร้อยละของงบประมำณวิจัยงบรำยจ่ำย ต่องบประมำณรำยจ่ำยทั้งหมด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  ร้อยละของงบประมำณวิจัยงบเงินรำยได้ ต่องบประมำณเงินรำยได้ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. งำนติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิจัย ประสำนงำนกำรท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย กำรติดตำมประเมินผลงำนวิจัยของแผนงำน/โครงกำรวิจัย ซึ่งพบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558   
มีจ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ทั้งภำยในและภำยนอก จ ำนวน 185 โครงกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
ตำมแผนที่ก ำหนด 185 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ แผนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
                        

 

 1,016,334,70 บำท 
ร้อยละ 96.83 

32,231,800 บำท 
ร้อยละ 3.17 

งบประมาณรายจ่าย 

งบประมำณทั้งหมด 
งบประมำณวิจัย 

6,567,300 บำท 
ร้อยละ 97.87 

308,003,230 บำท 
ร้อยละ 2.13 

งบประมาณเงินรายได้ 

งบประมำณทั้งหมด 

งบประมำณวิจัย 
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ชื่อผลงาน  : กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น 

ผลการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจของบุคลำกร
ที่ท ำงำนวิจัยและหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนวิจัย ให้สำมำรถพัฒนำผลงำนที่มีคุณภำพ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ต่อไป โดยผู้รับกำรคัดเลือกได้รับโล่และเกียรติบัตรจำก รองศำสตรำจำรย์สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในงำนวันสถำปนำมหำวิทยำลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกรำคม 2558  ณ ห้องประชุม
มงคลอำภำ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ดังน้ี 
 
กิจกรรมที่ 1 รำงวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น ประจ ำปี 2557 
1. รำงวัลนักวิจัยดีเด่น 

รางวัล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์ 
ระดับดีเด่น   
 นักวิจัยดีเด่นด้ำนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นัฐโชติ รกัไทยเจริญชีพ - 
 นักวิจัยดีเด่นด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำน

สร้ำงสรรค ์
อำจำรย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ - 

 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคำร 
อำจำรย์อำนนท์  สิงห์เสถียร 

- 

    
2. รำงวัลหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น 

รางวัล หน่วยงาน 
ระดับดีเด่น คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ระดับดีมำก - 

ระดับด ี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 2 ผู้ท ำคุณประโยชน์ด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 เสนอช่ือผู้ท ำคุณประโยชน์ด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรแก่มหำวิทยำลัย เพื่อรับรำงวัลเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวัน
สถำปนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี จ ำนวน 2 รำงวัล 
 
กิจกรรมที่ 3 รำงวัลบุคคลดีเด่น ประจ ำปี 2557 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ พีรพัชระ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ รับรำงวัลบุคคลดีเด่น ประจ ำปี 2557 
กลุ่มผู้บริหำร ระดับดีเด่น (ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) 
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ภาพกิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมรางวัลนักวจิัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2557 
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ภาพกิจกรรมที่ 2  กิจกรรมผู้ท าคุณประโยชน์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมที่ 3  รางวัลบุคคลดีเด่น ประจ าปี 2557 
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ชื่อผลงาน  : งำนประสำนงำนบริกำรวิชำกำร 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประสำนงำนกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร จำกงบประมำณของมหำวิทยำลัย 

จ ำนวน 57 โครงกำร งบประมำณ 7,305,960 บำท ซึ่งพบว่ำ หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผนและบรรลุตำม
ค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์/ผลผลลิต ทุกโครงกำร 
 2. สร้ำงเครือข่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรร่วมกับกลุ่มวิจัย จ ำนวน 5 เครือข่ำย ได้แก่ 1) เทศบำลเมืองชะอ ำ 
2) เทศบำลเมืองหัวหิน 3) มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 4) จังหวัดสิงห์บุรี 5) เครือข่ำยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 3. รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีด้ำนบริกำรวิชำกำรระดับสถำบันและระดับมหำวิทยำลัย ตำมเป้ำหมำยคุณภำพ    
ปีกำรศึกษำ 2557 ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้เฉพำะของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  : องค์ประกอบที่ 2 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ผลกำรตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5 2) ตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ : 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ผลกำรตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5  
 4. ประสำนงำนกำรจดและต่อทะเบียนที่ปรึกษำไทย สำขำอุตสำหกรรม และสำขำประชำกร เพื่อกำรด ำเนินงำน
ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 
 5. จัดท ำร่ำงระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำดว้ยกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม พ.ศ. ....    
 6. จัดท ำร่ำงประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรน ำส่งค่ำบ ำรุงจำกกำร
บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 
 7. จัดท ำร่ำงประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุในกำร   
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพการประชุมพิจารณาจัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 180 คน 347 คน 

2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 94.67 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 92.80 

4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 100.00 

5. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 โครงการ 3 โครงการ 

6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 88.00 ร้อยละ 91.17 

7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 100.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ให้บริการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ
ที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

(คน) 
รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

1 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
อาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของ
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีท่ี 2) 

18 - 21 พ.ย. 57 200,000 
 

- 199,959 
 

60 

2 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสมุทรสงคราม (ปีท่ี 3) 

26 – 29 พ.ย. 57 
 
 

230,000 
 

- 228,723 
 

60 

3 โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่
ชุมชน  

16 – 17 ม.ค. 58 
16 – 18 ก.พ. 58 

- 300,000 243,164.50 227 

รวม 3 โครงการ พ.ย. 57 – ก.พ. 58 430,000 300,000 671,846.50 347 
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ชื่อผลงาน : การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีท่ี 2) 

ผลการด าเนินงาน  
จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น  าพริก ได้แก่ น  าพริกเผากล้วยแซ่บ น  าพริกเห็ดฟูเจ และ

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2557 มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90.20 การติดตาม
ผลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 58 คน หรือร้อยละ 96.67 น าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพเดิมเรื่องการท าน  าพริก ร้อยละ 81.03 และพัฒนาอาชีพใหม่เรื่องการท าน  าพริกเผากล้วยแซ่บและ
น  าพริกเห็ดฟูเจ ร้อยละ 18.97 ข้อมูลตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน 

 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้รับบริการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 95.71 ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 93.20 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 95.00 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 100.00 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแกส่ังคม 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 93.40 ร้อยละ 88.00 ร้อยละ 90.20 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 100.00 
 

เมื่อวิเคราะห์ผลของการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย สวพ. มีผลการด าเนินงานท่ีสูงกว่าเกณฑ์ทั ง 2 ปี จากตาราง
ค่าร้อยละของโครงการปีที่ 2 ลดลงกว่าโครงการปีที่ 1 เนื่องจากรายการผลิตภัณฑ์ของปีที่ 1 มีความหลากหลายมากกว่า  
ปีท่ี 1 ส าหรับรายการผลิตภัณฑ์แสดงตัวตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 สรุปรายการผลิตภัณฑ์ ปีท่ี 1 – 2  
รายการผลิตภัณฑ์ 

โครงการการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

ปีท่ี 1 
น  าพริกปลาป่นสมุนไพร น  าพริกตาแดงอีสาน ปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปีย๊ะ
ทานตะวัน และแป้งเปีย๊ะหมิะไสส้มุนไพร 

ปีท่ี 2 น  าพริกเผากล้วยแซ่บ น  าพริกเห็ดฟูเจ และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
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         ภาพถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน  าพริก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       น  าพริกเห็ดฟูเจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น  าพริกเผากล้วยแซ่บ 
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ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีท่ี 3) 

ผลการด าเนินงาน  
จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 

ในหลักสูตร การท าผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ ไส้อั่วกล้วยน  าว้า ไส้กรอกอีสานกล้วยน  าว้า กล้วยกรุบกรอบ  
คุกกี เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พายชั นไส้ไก่ ขนมหม้อแกงถ้วยทองแป้งกล้วย ขนมดอกจอกแป้งกล้วย ขนมโสมนัสแป้งกล้วย  
และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที  
และกลุ่มแม่บ้านต าบลบางแคสามัคคี อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2557 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกระบวนการ
ให้บริการ ร้อยละ 93.00 การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 59 คน หรือร้อยละ 
98.34 น าความรู ้ที ่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 61.67 และพัฒนาอาชีพใหม่เรื ่องการท า
ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย ร้อยละ 38.34 ข้อมูลตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1.ผู้รับบริการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
90.40 

ร้อยละ 
86.00 

ร้อยละ 
95.71 

ร้อยละ 
86.00 

ร้อยละ 
95.00 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 
79.00 

ร้อยละ 
91.80 

ร้อยละ 
80.00 

ร้อยละ 
97.00 

ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
92.00 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 
8.00 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
9.00 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
15.00 

ร้อยละ 
100.00 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่
สังคม 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 
86.00 

ร้อยละ 
91.80 

ร้อยละ 
87.00 

ร้อยละ 
93.40 

ร้อยละ 
88.00 

ร้อยละ 
93.00 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
93.00 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
94.00 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
95.00 

ร้อยละ 
100.00 

จากตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์ผลของการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย สวพ. พบว่า มีผลการด าเนินงานที่สูงกว่า
เกณฑ์ทั ง 3 ปี เรียงค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีที่ 1 ตามล าดับ  
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     ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าไส้อั่วกล้วยน  าว้า ไส้กรอกอีสานกลว้ยน  าว้า และกล้วยกรุบกรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าคุกกี เม็ดมะม่วงหิมพานต์และพายชั นไส้ไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
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ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วกล้วยน  าว้าและไส้กรอกอีสานกล้วยน  าว้า 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์คุกกี เม็ดมะม่วงหิมพานต์และพายชั นไส้ไก ่

 

 

 

 

 
 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ ์
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ชื่อผลงาน : โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน  

ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้าน

ห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 16 – 17 มกราคม 2558 มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 126 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90.60 การติดตามผล
การน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 121 คน หรือร้อยละ 96.03 น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 87.60 และสร้างอาชีพใหม่ ร้อยละ 12.40 

กิจกรรมที่ 2 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมือง
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนบ้านห้วยสาลิกา อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 16 – 18 กุมภาพันธ์ 
2558 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 68 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90.00 การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 65 คน 
หรือร้อยละ 95.59 น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 81.54 และสร้างอาชีพใหม่ ร้อยละ 
18.46 ข้อมูลตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 95.81 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 91.40 

3. โครงการบริการวิชาการทีส่่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 100.00 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการ 1 โครงการ 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 88.00 ร้อยละ 90.30 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 100.00 
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ภาพกิจกรรมท่ี 1 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพกิจกรรมท่ี 2 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

คลินิกเทคโนโลยี 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 150 คน 405 คน 

2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 95.60 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 96.20 

4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 100.00 

5. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการ 1 โครงการ 

6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 88.00 ร้อยละ 93.20 

7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 100.00 

 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

วัน/เดือน/ปี  
ที่ให้บริการ 

งบประมาณจาก 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

(คน) 

1 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยี 

18 - 21 พ.ย. 57 300,000.00 300,000.00 405 

รวม 1 โครงการ 300,000.00 300,000.00 405 
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ชื่อผลงาน  : โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการโครงการในแผนงานการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
พื นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นหน่วย
ประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพาณิชยการพระนคร ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีพระนครเหนือ และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  

การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ จ านวน 405 คน ผู้รับบริการมีความพึ งพอใจ
ในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 93.20 โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานคลินิกเทคโนโลยี จ านวน 15 ครั ง ดังนี  
 20 ตุลาคม 2557 รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะกรรมการได้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น ากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับบริการ
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี ยงหวาน
แปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี ยงหวาน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่หวาน ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง 
 6 พฤศจิกายน 2557 รับการตรวจประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นประธาน
รับการตรวจประเมิน ณ  ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  (ศูนย์เทเวศร์) 
โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการด าเนินงานในส่วนของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร พร้อมด้วย
ผู้รับผิดชอบศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เสนอผลการด าเนินงานของคลินิก
เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 9 โครงการ เพื่อรับการประเมินจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีให้เป็นไป        
ในทิศทางเดียวกัน 
 18 - 21 พฤศจิกายน 2557 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์ อาจารย์มยุรี  เรืองสมบัติ และอาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง
พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดอ่างทอง  โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น  าพริก ได้แก่ น  าพริกเผากล้วยแซ่บ น  าพริกเห็ดฟูเจ และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ณ ชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 60 คน 
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 26 - 29 พฤศจิกายน 2557 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ดร.วไลภรณ์ สุทธา และ ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ และอาจารย์
ดรุณรัตน์ พิกุลทอง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี         
การท าผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ ไส้อั่วกล้วยน  าว้า ไส้กรอกอีสานกล้วยน  าว้า กล้วยกรุบกรอบ คุกกี เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
พายชั นไส้ไก่ ขนมหม้อแกงถ้วยทองแป้งกล้วย ขนมดอกจอกแป้งกล้วย ขนมโสมนัสแป้งกล้วย และการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ และกลุ่มแม่บ้านต าบลบางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม มีสมาชิก
กลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 60 คน 
 13 – 14 มกราคม 2558 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  (เพิ่มเติม) 
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัด 
สมุทรสงคราม (ปีที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
การตลาดของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ต าบลยายแพง 
และกลุ่มแม่บ้านต าบลบางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม 
 15 มกราคม 2558 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัด อ่างทอง 
(ปีท่ี 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง และสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
และจังหวัดอ่างทอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
 16 - 17 มกราคม 2558 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
ประจ าปี 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมเจ้าหน้าที่จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปี 2558 ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  และ
ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์   
เชิงพาณิชย ์เพื่อสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถือโอกาสจัดงานเลี ยงพร้อม
จับสลากของขวัญปีใหม่ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี 
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
 26 - 27 มกราคม 2558 ให้ค าปรึกษาและประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพในรอบ 6 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินกิจกรรมให้ค าปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี แก่ชุมชนน  าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้  ชุมชนบ้านปากคลองชะอ า ชุมชน    
บ้านใหญ่ชะอ า กลุ่มแม่บ้านหัวบ้านชะอ า กลุ่มบาติกหนองแจง กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพ      
กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนสะพานหิน และกลุ่มอาชีพลูกพระแม่โพสพ รวมทั งถือโอกาส
ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพในรอบ 6 ปี (ครั งที่ 3) เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท าแผนการให้บริการ
วิชาการของ มทร.พระนคร ณ เทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 64 คน 

(3) 
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 1 เมษายน 2558 เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและรายงานผล
โครงการ” ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริม การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องมือติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล และการบริหารเครือข่ายที่มีการท างานร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจ าภูมิภาค (ศวภ.) 
และจังหวัด รุ่นที่ 1 ส าหรับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
 6 - 8 เมษายน 2558 ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยให้ค าปรึกษา สาธิต
เทคโนโลยี และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการท าขนมปังจากเนื อลูกตาลสุก แก่กลุ่มชุมชนบ้านห้วยสาลิกา 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 
 9 - 11 เมษายน 2558 ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยให้ค าปรึกษา สาธิต
เทคโนโลยี และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลกัสูตรการท าน  าพริก แก่กลุ่มน  าพริกผู้สูงอายุกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ 
เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 
 12 - 15 เมษายน 2558 ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง    
แก่ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ในลักษณะของการให้ค าปรึกษาต่อเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปี   
ที่ผ่านมา อาทิ การจัดท าผลิตภัณฑ์จากกล้วย แก่กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 16 เมษายน 2558 ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยให้ค าปรึกษาต่อเนื่องแก่    
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง ในลักษณะของการให้ค าปรึกษาต่อเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีที่ผ่านมา 
อาทิ การท าสมุนไพรแปรรูปท่ีต้องการลดปริมาณน  าตาล แก่กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 17 เมษายน 2558 ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยให้ค าปรึกษาต่อเนื่องแก่    
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง ในลักษณะของการให้ค าปรึกษาต่อเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีที่ผ่านมา 
อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่จากหน่อไม้หวาน แก่กลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี ยงหวานอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  

20 เมษายน 2558 นายณัฐกิต เบอร์โทรศัพท์ 084-671-9655 ต้องการความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปส้มโอ เช่น  
การท าเยลลี่ส้มโอ เนื่องจากที่จังหวัดชัยนาท มีส้มโอเยอะ จึงด าเนินการส่งเอกสารฝึกอบรมหลั กสูตรการท าเยลลี่ผลไม้    
ไปให้ที่อีเมล์ Golffy545@gmail.com ข้อมูลตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 95.60 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 96.20 

3. โครงการบริการวิชาการทีส่่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 100.00 

5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 88.00 ร้อยละ 93.20 

7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 100.00 

   

(4) 

mailto:Golffy545@gmail.com%20ข้อมูล
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กจิกรรมของสถาบันวจิยัและพฒันา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
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สรุปกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ เดือน / ปีงบประมาณ จ านวนกิจกรรม 

1 เดือนตุลาคม 2557 9 
2 เดือนพฤศจิกายน 2557 12 
3 เดือนธันวาคม 2557 5 
4 เดือนมกราคม 2558 14 
5 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 7      
6 เดือนมีนาคม 2558 11 
7 เดือนเมษายน 2558 5 
8 เดือนพฤษภาคม 2558 8 
9 เดือนมิถุนายน 2558 9 
10 เดือนกรกฎาคม 2558 6 
11 เดือนสิงหาคม 2558 4 
12 เดือนกันยายน 2558 12 

รวม 102 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

4 – 6 
ตุลาคม 
2557 

สวพ. ลงพื้นที่ส ารวจและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าอาจารย์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร 
สวพ. ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ใน โคร งการ ที ่ปร ึกษา เพื ่อ ยกระด ับผล ิตภ ัณฑ์      
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุน 
งบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
 

ลงพื้นท่ีชุมชน  
จ านวน 12 กลุ่ม  

ในจังหวัด 
สุรินทร์ บุรีรัมย์  

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 

8. การบริการวิชาการ 
ท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ  
แบบบูรณาการ 

9  
ตุลาคม 
2557 

สวพ. เผยแพร่ผลงานวิจัย 
เรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านทาง รายการข่าว 
ช่อง SPRING NEWS ระบบดิจิตอล ช่อง 19 ช่วง 
“ปรากฏการณ์ข่าวจริง” ณ ห้องสตูดิโอ มีเดีย ส านัก
วิทยบริก ารและ เทคโนโลยี สารสน เทศ ( ศูนย์
พาณิชยการพระนคร)  
 
 

ก าหนดออกอากาศ  
ในวันท่ี  

12 ตุลาคม 2557  
เวลา 11.30 - 13.00 น. 
ทางช่อง SPRING NEWS  

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

 

2. พัฒนางานวิจัยท่ีมี
คุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

 

13 
ตุลาคม 
2557 

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย
ผู้ บริ หาร  และบุคลากร  สวพ .  ให้ การต้อนรั บ
คณะกรรมการประ เมินผลการปฏิบัติ ง านของ
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการได้เข้ารับฟังผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 พร้อมท้ังเยี่ยมชม
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

คณะกรรมการประเมิน 
ประกอบด้วย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภายนอก 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรท่ีมีคุณภาพ 



 

80 
 

 
ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

20  
ตุลาคม 
2557  

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนไผ่เลี้ยงหวาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้อ านวยการ สวพ.   
ลงพื้นท่ีชุมชน ซ่ึงเป็นผู้รับบริการจาก สวพ. ท่ีมีการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดอ่างทอง และเยี่ยมชมพื้นท่ีปลูก   
ไผ่เลี้ยงหวาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่เลี้ยงหวาน 
ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  

คณะกรรมการประเมินฯ 
สัมภาษณ์และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กับผู้น าชุมชนซ่ึงเป็น

ผู้รับบริการ จาก สวพ. 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

21 
ตุลาคม 
2557 

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อเสนอ 
โครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบันประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ชี้แจงปฏิทินการด าเนินโครงการวิจัย
สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปความ
ต้ อ งก า รท า โค ร งก าร วิ จั ย สถาบัน  และชี้ แ จ ง         
แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
จาก 16 หน่วยงาน 

จ านวน 47 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 

2. พัฒนางานวิจัยท่ีมี
คุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
 

22 
ตุลาคม 
2557 

ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 
Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ด าเนิน  
การประชุม และ ผู้อ านวยการกองคลัง เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินวิจัย 
การประชุมในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานวิจัยและชี้แจงแนวทาง การด าเนินงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย นักวิจัย 
และผู้ประสานงานวิจัย 

จาก 9 คณะ 
 จ านวน 121 คน 

 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 

3. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยเพื่อความ 
เป็นเลิศ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

22 
ตุลาคม 
2557 

การประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. 
ครั้งที่ 3/2557 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. คร้ังที่ 
3/2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 วาระการประชุมที่
ส าคัญ ได้แก่ 1) ร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการ พ.ศ... 2) การด าเนินการต่อยอด จาก
ผลงานที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์    3) การ
ติดตามตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4) ผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน และ
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2556 และแผนพัฒนา
ปรับปรุง (Improvement Plan) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
และภายนอก 

ผู้บริหารและบุคลากร สวพ. 
จ านวน 12 คน 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี 
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์กรที่มี
คุณภาพและธรรมาภิบาล 

25 
ตุลาคม 
2557 

สวพ. ลงพื้นที่ส ารวจและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 

หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ครั้งที่ 2 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าอาจารย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร 
สวพ. ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในโครงการที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนงบประมาณ
โครงการโดยกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ลงพ้ืนที่ชุมชน  
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

บ้านนาทุง่นาเมือง  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

8. การบริการวิชาการที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ  
แบบบูรณาการ 

28  
ตุลาคม 
2557 

สวพ. ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการ 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมการ
ประชุมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN 
Citation Index (ACI) เพ่ือผลักดันให้ผลงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนมีการเผยแพร่และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการผ่านการพัฒนา
คุณภาพวารสารภายในประเทศ ท าให้เกิดความ
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิง
จากวารสารระดับประเทศ เข้ากับฐานข้อมูล ACI ให้
สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิง
ร่วมกัน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้บีชขาว 
จังหวัดภูเก็ต จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI)   

เข้าร่วมการประชุม 
เพ่ือหาแนวทาง 

การพัฒนาฐานข้อมูล 
ASEAN Citation Index 

(ACI)   

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

6 
พฤศจิกายน 

2557 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับการตรวจประเมิน 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย รองผู้อ านวยการ
คลิ นิกเทคโนโลยี  มทร.พระนคร มอบหมายให้ 
ผู้อ านวยการ สวพ. และผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
สวพ. รายงานผลการด าเนินงานในส่วนของคลินิก
เทคโนโลยี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์คลินิกต่างๆ เสนอผลการด าเนินงานของคลินิก
เทคโนโลยีท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 9 โครงการ เพื่อรับการ
ประเมินจากกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการด าเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง
ประชุมรพีพัฒน์  

ผู้เข้าร่วมรับการประเมิน
จากคลินิกเทคโนโลยี สวพ. 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
โชติเวช  

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

 

8. การบริการวิชาการ 
ท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 
 

1. พัฒนางานบริการ
วิชาการท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มและพัฒนา 
สังคมอย่างยั่งยืน 
 

8 
พฤศจิกายน 

2557   

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. รับประเมิน 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. รับตรวจประเมิน  
ผลการด า เ นินงานคลิ นิ ก เทคโนโลยี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และผู้ประเมิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยเก็บข้อมูล สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการพัฒนาต่อยอด
สมุนไพร แปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตรไชโย 
ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  

ผลการตรวจประเมิน
โครงการคลินิกเทคโนโลยี 
สวพ. ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด   

8. การบริการวิชาการ 
ท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางานบริการ
วิชาการท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มและพัฒนา 
สังคมอย่างยั่งยืน 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

10 
พฤศจิกายน 

2557 

สวพ. ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม  

60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการ

ประชุมการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
60  หมู่ บ้ าน เฉลิ มพระ เกี ย รติ สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพิจารณาคู่มือการ
ด าเนินงาน ปฏิทินกิจกรรม และการยกร่างค าสั่ง
คณะกรรมการ 9 ราชมงคล ในโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมู่บ้านฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ  
6 0  พ ร ร ษ า  แ ล ะ ก า ร พิ จ า ร ณ า ย ก ร่ า ง ค า สั่ ง
คณะกรรมการ 9 ราชมงคล วารสารรับใช้สังคม เพื่อ
วางแนวทางในการท าวารสารรับใช้สังคมร่วมกันท้ัง   
9 ราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เข้าร่วมประชุม 
กับผู้บริหาร  

ท้ัง 9 ราชมงคล 
 
 
 

 

8. การบริการวิชาการท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 

13  - 14 
พฤศจิกายน 

2557 

สวพ. เร่งพัฒนานักวิจัย ให้ความรู้ 
ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

และการเขียนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
สวพ. จัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย   

มทร.พระนคร กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ
การเขียนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ เป็นการให้ความรู้ เกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
บริการวิชาการของคณะ และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรแก่นักวิจัย    
โดยวิทยากรจากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (TLO-RMUT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี  

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ประกอบด้วย 

บุคลากรจาก 8 คณะ  
และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 47 คน 

3. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 

1. พัฒนานักวิจัย/
บุคลากรวิจัยท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือการ
แข่งขันในเวทีโลก 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

15 
พฤศจิกายน 

2557 
  

สวพ. ด าเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าอาจารย์
คณะเทคโน โลยี คหกรรมศาสต ร์  อาจารย์ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วย
บุคลากร สวพ. ด าเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ ในโครงการที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน
ไทยคราฟท์แฟร์  ณ โรงแรมจัสมิน (Jasmine Hotel) 
ได้ รั บ ก ารสนั บ สนุ น ง บ ประม าณโค ร ง กา ร โ ด ย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการทดสอบตลาด 
ได้รับความสนใจ 
จากชาวต่างชาต ิ
เป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น 

8. การบริการวิชาการที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ  
แบบบูรณาการ 

21 
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 4/2557 
จัดประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. คร้ังที่ 

4/2557 ณ ห้องบัวม่วง 1 วาระการประชุมที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1) ผังยุทธศาสตร์ สวพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ภายใต้การก ากับ
และรวบรวมข้อมูลของ สวพ. 3) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 4) ผลการพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
(สกอ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 5) ผลการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมแผนงาน
บริการให้ค าปรึกษาภายใต้การด า เนินงานคลินิก
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
และภายนอก 
ผู้บริหารและ 

บุคลากร สวพ. 
จ านวน 10 คน 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

21 
พฤศจิกายน 

2557 

สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการ 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และคณะกรรมการ
ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย  มทร.พระนคร         
ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
จัดท าวารสารวิชาการฯ โดยได้สรุปผลการด าเนินงาน
ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ในปี พ.ศ. 
2550-2557 และหารือแนวทางเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มที่ 1 รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือ
น าไปสู่การรับรองคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI 
รอบระยะเวลา 5 ปี ต่อไป ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

มทร.พระนคร  
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 10 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของ 
สังคม 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

24 
พฤศจิกายน 

2557 

สวพ. พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 

สวพ. จัดโครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิ เคราะห์และ
สัง เคราะห์ข้อมูล  ณ ศูนย์การเ รียนรู้ด้ วยตนเอง       
โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดวงใจ เขมวิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา เชตุพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
ในการนี้  ผู้ช่ วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้อ านวยการ สวพ. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด พัฒนา
บุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการปฏิบัติงาน  

ผู้เข้ารับการอบรม  
จาก 9 คณะ สถาบัน 

ส านัก และกอง  
จ านวน 46 คน 

5. การพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพและมี
คุณค่าของมหาวิทยาลัย 

3 พัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน 

25 
พฤศจิกายน 

2557 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง ความส าเร็จของ  

Gold Thailand Research Expo Award 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้เ พ่ือแบ่งปันการแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยให้
ความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี   
ซึ่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโดย ศูนย์การจัดการ
ความรู้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ซึ่งได้รับความสนใจ  
จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังในคร้ังนี้ เป็น
จ านวนมาก 
 

ให้ความรู้เร่ือง ความส าเร็จ
ของ Gold Thailand 

Research Expo Award  
การจัดนิทรรศการใน  

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
จากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

5. การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพและ  
มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 

2. น าการจัดการความรู้
มาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาบุคลากร 

26 
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมคณะอนุกรรมการ 
คัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและ 

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี2557 
สวพ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก         

เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัย
ดีเด่น ประจ าปี 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ เพ่ือหารือ
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยดี เด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดี เด่น 
ประจ าปี 2557 ประกอบด้วย 1) นักวิจัยดีเด่นด้านการ
ขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก ด้านการตี พิมพ์
ผลงานวิจัย ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการ
น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ด้าน
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2) นักวิจัยรุ่นใหม่
ดีเด่น และ 3) หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น  

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย 

คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกเชิดชูเกียรติฯ 

จ านวน 12 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

26 - 29 
พฤศจิกายน 

2557 

สวพ. ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) 

ผู้ อ านวยการสถาบันวิจั ยและพัฒนา  พร้อม
เจ้าหน้าที่ สวพ. ลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเ พื ่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม  
(ปีที่ 3) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย และการออกแบบและพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอร่ี และ
กลุ่มแม่บ้านต าบลบางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม  

สมาชิกกลุ่ม 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 60 คน 

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 
 

1. พัฒนางาน 
บริการวิชาการที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมและพัฒนา 
สังคมอย่างยั่งยนื 
 

30 
พฤศจิกายน  

- 
3 ธันวาคม

2557   

โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ 
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

สวพ. จัดโครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ศึกษา
ดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ณ อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  1) วิสาหกิจ ชุมชนกลุ่ม
สตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิต
อาหารและของฝากมะพร้าวแก้วเป็นกลุ่มแรกในอ าเภอ
เชียงคาน  2) ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านนาป่าหมาด ซึ่งเป็นกลุ่มชาวไทด า 
ผลิตผ้าทอพ้ืนเมืองเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
และน าไปท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ  3) กลุ่มสตรีท าผ้าห่ม
นวม โดยศึกษากระบวนการท าผ้าห่มนวม ตั้งแต่เร่ิมต้น
จนส าเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งการศึกษาดูงานคร้ังนี้ ท าให้
เกิดแนวคิดเพ่ือพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการต่อไป  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จาก 6 คณะ  

 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กองนโยบายและแผน 
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 36 คน 

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางาน 
บริการวิชาการที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมและพัฒนา 
สังคมอย่างยั่งยนื 
 

4 ธันวาคม 
2557 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย  
ครั้งที่ 4/2557 

สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย 
คร้ังที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ เพ่ือพิจารณา
การด าเนินการต่อยอดจากผลงานที่ได้รับเงินรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร การวางแผน
และการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูง 
ตัวแทนจาก 9 คณะ 

จ านวน  22 คน 
 
 
 

8. การบริการวิชาการที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

4  
ธันวาคม 
2557 

ผอ.สวพ. เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
การท า Focus Group วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใ ห้ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เร่ือง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นผลงาน
วิทยานิพนธ์ของ นางสาวจุรีวรรณ จันพลา นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้อง 
BHR II ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 

2. พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของ 
สังคม 
 

8 – 9 
ธันวาคม 
2557 

การถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ 
การบริหารจัดการ งานวิจัยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ประจ าปี 2557 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ. เข้าร่วม
ประชุมการถอดบทเรียนโครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปีงบประมาณ 2557 และได้รับเชิญให้เป็นมหาวิทยาลัย 
ตัวอย่างในการน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึง กันยายน 2557 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์การบ ริหารจัดการงานวิ จั ยความ
หลากหลายทางชีวภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล         
ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ได้รับเชิญให้เป็น
มหาวิทยาลัยตัวอย่าง 

ในการน าเสนอ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ของโครงการฯ 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

18 - 19 
ธันวาคม 
2557 

การเสวนาเพื่อขับเคล่ือนงานวิจัย 
โดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน กับ ธ.ก.ส. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ. เข้าร่วม
เสวนาเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัย โดยเครือข่ายนักวิจัย
ระดับชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน
แต่ละภูมิภาคกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยใช้
กระบวนการวิจั ย เชิ งปฏิบั ติการแบบมีส่ วน ร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) ณ โรงแรม ฮิป 
กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมเสวนาเพ่ือ
ขับเคลือนงานวิจัย  

และเชิงโยงเครือข่าย
นักวิจัย 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 
22 

ธันวาคม 
2557 

ร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจ าปี 2557 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ. เข้าร่วม
โครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจ าปี 2557 เร่ือง 
“ผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบ
รูปแบบ มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะที ่เกี ่ยวข้องจากผู ้ทรงคุณวุฒิ” จัดโดย    
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โครงการ
จัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  สถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement 
Thailand ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ บอลรูม โรงแรม     
ดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ได้รับทราบถึงแนวทาง
สนับสนุน กรอบรูปแบบ  

มาตรฐานเอกสาร  
แนวทางการประเมินผล
งานวิชาการรับใช้สังคม 

และข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

5  
มกราคม 
2558 

การพิจารณาข้อเสนอ 
โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 

เพื่อคนรุ่นใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สวพ.  จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริม

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ  .ศ . 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดค้น 
สิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ 
และเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ สิ่ งประดิษฐ์  และ
นวัตกรรม สู่สาธารณชนอย่างเป็น รูปธรรม ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 สวพ. ได้รวบรวมข้อเสนอ
โครงการ จากหน่วยงาน 7 คณะ จ านวน 125 โครงการ 
งบประมาณ 2,395,605 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่น
ห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)  

ที่ประชุมมีมต ิ
ให้การสนับสนุนโครงการ

ทั้ง 125 โครงการ 
โดยให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอโครงการ 
ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 

2. พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
 

5 มกราคม 
2558 

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ครั้งที่ 1/2558 

สวพ. จัดประชุมบุคลากร คร้ังที่ 1/2558 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 5 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ซึ่งวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม ในงาน 
“พระนครเกมส์” 2) การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ
ของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  3) เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 
2557 4) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตาม
พันธกิจหลักของ สวพ. ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561  

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 24 คน 

 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 
7  

มกราคม 
2558 

สวพ. สวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าอวยพรปีใหม่
พร้อมรับพรปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2558    
จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     
นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการส านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.เพ็ญธิดา ทิพย์โยธา 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย ณ ส านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

ได้รับค าแนะน าในการ
พัฒนางานวิจัยของ  

มทร.พระนคร ที่ต้องใช้
จุดเด่นที่มีอยู่สร้างผลงานที่
แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

7  
มกราคม 
2558 

สวพ. บันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
เพื่อน าเสนอในงาน JFW ณ ประเทศญี่ปุ่น 

    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. 
ด าเนินการบันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์  การจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และ
ทดสอบตลาด ในงาน JFW INTERNATIONAL FASHION 
FAIR 2015 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2558    
ณ กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการที่ปรึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) 
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย พ้ืนที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ด าเนินการบันทึกภาพ ณ วัดเทวราชกุญชร 
วรวิหาร  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพคุณาภรณ์ 
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  

เพ่ือใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ 
 การจัดแสดงนิทรรศการ

ผลิตภัณฑ์และ 
ทดสอบตลาด  
ในงาน JFW 

INTERNATIONAL 
FASHION FAIR 2015 

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 

13 – 14 
มกราคม 
2558 

สวพ. ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ 

จาก สวพ. ด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการพัฒนาคุณภาพสินค้าตาม
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
การตลาดของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้าน
สวนเบเกอร่ี ต าบลยายแพง และกลุ่มแม่บ้านต าบล  
บางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม  

สมาชิกกลุ่ม 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 60 คน 

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางาน 
บริการวิชาการ 
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

15  
มกราคม 
2558 

สวพ. ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและ 
สร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีที่ 2) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่
จาก สวพ. ด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของ
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีที่ 2) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แก่ชุมชนจังหวัด
อ่างทอง และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิต
สินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดอ่างทอง 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม
จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มชุมชนบริเวณใกล้เคียง  

สมาชิกกลุ่ม 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 60 คน   

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางาน 
บริการวิชาการ 
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน 

16 – 17 
มกราคม 
2558 

สวพ. บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปี 2558  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ 

จาก สวพ. ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
ประจ าปี  2558 ในกิจกรรมที่  1 กิจกรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และ
ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ชุมชน/สังคม ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ  
ถือโอกาสจัดงานเลี้ยงพร้อมจับสลากของขวัญปีใหม่    
ณ  ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ 
และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี  

สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน 

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางาน 
บริการวิชาการ 
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน 

19  
มกราคม 
2558 

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและ
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2557 

     มทร.พระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2557 
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก 
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี   
มทร.พระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ครบรอบ 10 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 
มทร.พระนคร รางวัลประกอบด้วย 
   1. นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2. นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   3. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเดน่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   4. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น  
จ านวน 2 คน 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 
จ านวน 2 คน 
และหน่วยงาน 
บริหารงานวิจัย  

จ านวน 3 หน่วยงาน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

1. พัฒนานักวิจัย/
บุคลากรวิจัยที่มี
ศักยภาพเพ่ือการ 
แข่งขันในเวทีโลก 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

19  
มกราคม 
2558 

ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  
รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อผู้ท าคุณประโยชน์
ด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือรับ
รางวัลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี จ านวน  
2 รางวัล   

โ ด ย ไ ด้ รั บ โ ล่ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร จ า ก             
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในงาน     
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี         
ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้ท าคุณประโยชน ์
แก่มหาวิทยาลัย  
จ านวน 2 คน 

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางาน 
บริการวิชาการที่ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน 

19  
มกราคม 
2558 

ผอ.สวพ. รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจ าปี 2557 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจ าปี 
2557 กลุ่มผู้บริหาร ระดับดีเด่น (ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา) โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตร
จาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในงาน
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี      
ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
ซึ่งจะได้รับครุฑทองค าและประกาศนียบัตรยกย่อง
เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน 
วันที่ 1 เมษายน 2558 

รับรางวัลบุคคลดีเดน่ 
ประจ าปี 2557 

จาก มทร.พระนคร 

7. การบริหารจัดการ 
สู่องค์กรคุณภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

21 - 23 
มกราคม 
2558 

สวพ. พร้อมบุคลากร 2 คณะ  
น าผลิตภัณฑ์ OTOP พบคู่ค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น 

     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  น าอาจารย์ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  อาจารย์คณะอุตสาหกรรม   
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ.  
น าผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เข้าร่วมงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 
2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นงาน
นิทรรศการด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น  
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานที่ส าคัญคือ เปิดโอกาสให้ 
ผู้ซื้อพบกับผู้ผลิต หรือ ลูกค้าพบกับผู้ขาย เพ่ือการ
เจรจาธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมี
ความคาดหวังในการเจรจาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
โดยได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้รับความสนใจ 
จากผู้ซื้อเป็นจ านวนมาก 
และมีการเตรียมเจรจา
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ 

ในโอกาสต่อไป   

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ  
แบบบูรณาการ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

26 – 27 
มกราคม 
2558 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ให้ค าปรึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินผลความพึงพอใจ

การให้บริการอบรมวิชาชีพ 
     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการ
คลินิกเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  พร้อมเจ้าหน้าท่ีจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินกิจกรรมให้ค าปรึกษา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ชุมชนน้ าพริกผู้สูงอายุ   
บ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ชุมชน 
บ้านปากคลองชะอ า ชุมชนบ้านใหญ่ชะอ า กลุ่มแม่บ้าน
หัวบ้านชะอ า กลุ่มบาติกหนองแจง กลุ่มแม่บ้านชุมชน
บ้านสระ กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพ กลุ่มแม่บ้านชุมชน
เจ้าพ่อเขาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนสะพานหิน และ
กลุ่ มอาชีพลูกพระแม่ โพสพ รวม ท้ังถื อ โอกาส
ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ
ในรอบ 6 ปี (ครั้ง ท่ี 3) เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท า
แผนการให้บริการวิชาการของ  มทร.พระนคร        
ณ เทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 64 คน 

8. การบริการวิชาการ  
ท่ีมีศักยภาพใน 
การพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางาน 
บริการวิชาการ 
ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน 

29  
มกราคม 
2558 

การประชุมเพื่อหารือ 
การจัดการประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 7 และ 

การประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 6 (ครั้งที่ 1)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร โดย นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัย และเจ้าหน้าท่ี สวพ. เข้าร่วมประชุม
กับตัวแทนจาก 8 มทร. เพื่อหารือการจัดการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง ท่ี 7 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 ณ ห้องประชุมแคแสด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวาระการประชุมท่ีส าคัญ คือ   
การประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประกวด
ผลงานและสถานท่ีจัดประชุม ซ่ึงการประชุมวิชาการฯ 
ก าหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2558 ณ อาคาร 35 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา 

มทร.พระนคร 
เข้าร่วมประชุม 

กับตัวแทน 8 มทร. 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

28 - 31  
มกราคม 

2558 

สวพ. เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
และเครื่องแต่งกายแก่กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  

บ้านทุ่งนาเมือง เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คือ อาจารย์ศรันย์ จันทรแก้ว และนางกีรติญา สอนเนย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมเจ้าหน้าที่จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย เร่ืองจัดท า    
แพทเทิร์น การตัดเย็บชุดเดรส เสื้อคลุม ณ กลุ่มทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง ต าบลนาโพธิ์กลาง 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นกิจกรรม
สุดท้ายของโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทผ้าและ เคร่ืองแต่งกายสู่สากล” เพ่ือให้ชุมชน
สามารถจัดท าผลิตภัณฑ์ขึ้นเองได้ และสามารถจ าหน่าย
ได้จริงในอนาคต 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
แก่กลุ่มทอผ้าย้อมสี 

ธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง 
ต าบลนาโพธิ์กลาง  
อ าเภอโขงเจียม  

จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

8. การบริการวิชาการ  
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางาน 
บริการวิชาการ 
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน 

2 
กุมภาพันธ์ 

2558 

สวพ. จัดประชุมส่งมอบทรัพย์สินทางราชการและ
ต้อนรับผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมส่งมอบทรัพย์สินทาง
ราชการและต้อนรับผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นผู้ส่งมอบ
ทรัพย ์ส ินทางราชการแก่ ดร .ส ิงห ์แก ้ว  ป ๊อกเทิ ่ง 
ผู ้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม
อินทนิล 1 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี   

ผู้บริหารและ 
บุคลากร สวพ.  
เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 18 คน 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์กรที่มี
คุณภาพและธรรมาภิบาล 

2 - 5 
กุมภาพันธ์ 

2558 

สวพ. จัดนิทรรศการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์  
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี  2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 

1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ
นักวิจัย จ านวน 24 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน 
ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 ผลงาน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 ผลงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 ผลงาน 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน 

2. การให้สัมภาษณ์ส าหรับจัดท าสื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ใน
เวทีงานวันนักประดิษฐ์ โดย ส านักงานณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ จ านวน 6 ผลงาน 

มีผลงานวิจัย 
และสิ่งประดิษฐ ์

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
จ านวน 24 ผลงาน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

6 - 8 
กุมภาพันธ์ 

2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานกีฬา “พระนครเกมส์” 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ) 

และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย   
คร้ังที่ 31 “พระนครเกมส์” โดยดูแลฝ่ายรับลงทะเบียน
และปฏิคม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

 
 
 
 
 
 
 

- - - 

4 
กุมภาพันธ์ 

2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานพิธีลงนาม 
บันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพบกกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มอบหมายให้ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ    
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 
ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพบก
กั บ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า              
ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ  
จัดโดย กองนโยบายและแผน ส านักงานวิจัยและพัฒนา
ทางทหารกองทัพบก 

เข้าร่วมงานพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกองทัพบก 

กับส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
  

 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 

10 
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ครั้งที่ 2/2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
2/2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 ส านักงาน
อธิการบดี โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระ
การประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการอบรมความรู้ด ้าน
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และโครงการการประชุม
วิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 6  

 
 

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 22 คน 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ และมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ 
 มทร.พระนคร 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

16 - 17 
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักวิจัย 
ในโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา พร้อมบุคลากร สวพ. และนักวิจัยที่ได้รับ
การจัดสรรทุนวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของส านักบริหารโครงการฯ  ได้แก่ ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ 
และ ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมน าเสนอโครงการวิจัย 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนานักวิจัยใน
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร จัดโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้มี
คุณภาพดี มีกระบวนวิจัยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

นักวิจัย มทร.พระนคร 
เข้าร่วมน าเสนอผลงาน 

จ านวน 3 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 

1. พัฒนานักวิจัย/
บุคลากรวิจัยที่มี
ศักยภาพเพ่ือการ 
แข่งขันในเวทีโลก 

24 
กุมภาพันธ์ 

2558 

มทร.พระนคร ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ 
เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี 
มทร.พระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมชมโครงการอบรม
ความรู้ด้านวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายโกศล พรพัฒนนางกูร 
นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นางธัญพร 
พรพัฒนนางกูร กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่า
พณิชยการพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี  
รองผู้อ านวยการ สวพ. ฝ่ายบริการวิชาการ และนายชัยรัตน์ 
ชาญคณิตหิรัญ ผู้อ านวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ 
ศูนย์การค้าไอที สแควร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิต
การท ากระทงทอง และปอเปี๊ยะสด จากคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ และการสกรีนลวดลายบนผืนผ้า จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ บริเวณ
ชั้น 3 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ ในการนี้ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทาง สวพ. ด าเนินการจัดท า
แบบส ารวจความต้องการของประชาชนทั่วไป ส าหรับ
การอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือก้าว
สู่การท าธุรกิจแบบยั่งยืน  

มทร.พระนคร 
ด าเนินการภายใต้ภารกิจ

หลักของการฟ้ืนฟู 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

RMUTP-UBI 

8. การบริการวิชาการ 
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

1.  พัฒนางานบริการ
วิชาการที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

5  
มีนาคม 
2558 

สวพ. เข้าร่วมประชุม  
“การสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง 
ผู้อ านวยการ สวพ. พร้อม ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ และ  
ผศ.ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อ านวยการ 
สวพ. เข้าร่วมประชุม  “การสร้างสรรค์นวัตกรรม”       
ณ ห้องประชุมเพ็ญศรีภังคานนท์ ชั้น 11 อาคาร       
ม ห า วชิ ร า วุ ธ  คณ ะ แพ ท ยศ า ส ต ร์ ว ชิ ร พ ย า บ า ล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อ เ พ่ื อ จั ดก ารศึ กษาและวิ ช ากา ร  ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ในการนี้  ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ ง 
ผู้อ านวยการ สวพ. มอบของที่ระลึกแด่ นพ.สาธิต คูระทอง 
กรรมการด้านการส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์  
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย 

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. การพัฒนางานวิจัย 
เชิงสร้างสรรค์ 
 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

9 – 11 
มีนาคม 
2558 

สวพ. เข้าร่วม “ประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3” 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ รองผู้อ านวยการ 
สวพ. บุคลากร สวพ. และนักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา เข้าร่วม “ประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังที่ 3 (The Third 
Higher Education Research Promotion Congress : 
HERP CONGRESS III)” โดยมีเป้าหมาย เพ่ือยกระดับ
คุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้ได้ รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ เพ่ือน าองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศ เพ่ือพัฒนาให้เกิดระบบเครือข่ายงานวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างสถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ณ อาคาร   
โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผู้บริหาร สวพ.  
บุคลากร สวพ. และ

นักวิจัย มทร.พระนคร 
ที่ได้รับทุน 

โครงการส่งเสริม 
การวิจัยในอุดมศึกษา 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวน 6 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย 
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัย 
ที่มีคุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการ 
ของสังคม 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

9 - 11 
มีนาคม 
2558 

สวพ. ร่วมทดสอบภาคสนามในโครงการ 
 Mazda Skyactiv Clean Diesel Challenge. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิ รินธรไทย -เยอรมัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(TGGS) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบภาคสนามใน
โครงการ Mazda Skyactiv Clean Diesel Challenge. 
โดยท าการทดสอบรถยนต์ Mazda 2 Skyactiv (Sedan) 
จ านวน 10 คัน Mazda 2 Skyactiv (Hatchback) จ านวน  
10 คัน และ Mazda CX-5 จ านวน 5 คัน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 25 คัน โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ – มาเลเซีย 
ระยะทาง 1,041 กิโลเมตร  
 

มทร.พระนคร เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการทดสอบ
ภาคสนามฯร่วมกับ 
ผู้สื่อข่าวชาวไทยจาก 

สายงานวิศวกรรมยานยนต ์
จ านวน 40 คน และ
ผู้สื่อข่าวชาวมาเลเซีย 

จ านวน 10 คน 

8. การบริการวิชาการที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน  

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 

 

12 
มีนาคม 
2558 

สวพ. ร่วมด าเนินการตรวจพิสูจน์  
ทดสอบความเร็วของรถยนต์คู่กรณีที่เฉี่ยวชนกัน 

เพื่อประกอบคดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิ รินธรไทย -เยอรมัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(TGGS) ให้ด าเนินการตรวจพิสูจน์ทดสอบความเร็ว
ของรถยนต์คู่กรณีที่เฉี่ยวชนกันเพ่ือประกอบคดี ร่วมกับ
พันต ารวจเอกชัยทัศ ลิมกุล ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร
ไทรน้อย กรณีเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน ระหว่าง
รถยนต์บรรทุกพ่วงเทเล่อกับรถยนต์นั ่งส่วนบุคคล
ยี่ห้อโตโยต้า ท าให้ผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ      
ผู้นั่งโดยสารเสียชีวิต รวม 3 คน บริเวณถนนตลิ่งชัน -
สุพรรณบุรี ซึ่งจากการตรวจที่เกิดเหตุ พบว่ามีร่องรอย
การเบรกของรถยนต์นั่ งส่วนบุคคล และพนักงาน
สอบสวนต้องการทราบความเ ร็วของรถยนต์นั่ ง       
ส่วนบุคคลดังกล่าว เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบคดี    
โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มทร.พระนคร ร่วมทดสอบคร้ังนี้ด้วย  

เป็นการบูรณาการความรู้
ด้านการทดสอบ 

งานเชิงวศิวกรรมกับ 
การเรียนวิชาโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ณ สถานที่เกิดเหตุบริเวณ
ถนนตลิ่งชนั-สุพรรณบุรี 

8. การบริการวิชาการที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน  

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 
16 

มีนาคม 
2558 

การประชุมพิจารณาร่างระเบียบ มทร.พระนคร 
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณา
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ คร้ังที่ 1/2558 เพ่ือหา
ข้อสรุปในการร่างระเบียบว่าด้วยการให้บริการวิชาการ 
โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่ดูแลงานด้านบริการ
วิชาการ จากทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี  มทร.พระนคร  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ 

เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 42 คน 

8. การบริการวิชาการที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบ
บริหารงานบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

16 – 18 
มีนาคม 
2558 

สวพ. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 
 ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 

และพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ร่วมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที่ 2 (The 2nd International 
Conference On Innovation in Education (ICIE 2015) : 
Creating New Fundamentals of Practice-driven 
Research for the Future Education) จัดโดย สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การประชุม
ในคร้ังนี้มุ่งเน้นการน าเสนองานวิจัยทางด้านการศึกษา
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM Education) ในศตวรรษที่ 21 
ภายในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ยังมีการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  
การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

มทร.พระนคร 
เข้าร่วมประชุม 

เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ทางด้านการวิจัย 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

17  
มีนาคม 
2558 

สวพ. ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ดี โอไอ-ไทยแลนด์  
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่
วิจัย เข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง ดี โอไอ-ไทยแลนด์ 
(DOI-Thailand) เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) รวมถึง
การขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับ
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยใน
รูปแบบดิจิทัล ในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ชั้น 2 อาคาร วช.1 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ฝ่ายบริหาร
จัดการตัวระบุวัถตุดิจิทัล ศูนย์ข้อสนเทศ 

เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือรับความรู้เพ่ิมเติม

เกี่ยวกับตัวระบุ 
วัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัย 
ที่มีคุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

20 
มีนาคม 
2558 

บุคลากร สวพ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  
“เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
หลั ก สู ต ร  “ เ ท คนิ ค ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล วิ จั ย ”              
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1006) ชั้น 10 อาคาร 5 
มหาวิทยาลัยศรีปทมุ กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
สามารถเลือกใช้สถิติที่ เหมาะสมกับการวิจัย และ
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลได้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย พงษ์วิชัย 
ภาควิชาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง 

บุคลากร สวพ.  
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 6 คน 

5. การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ และมี
คุณค่าของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน 
 

23 
มีนาคม 
2558 

การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณา

ข้อ เ สนอการวิจัย งบประมาณ เงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยมี    
ดร.ไพศาล  การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการ
ประชุม และมอบหมายให้  ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ ง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุม ซึ่ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สวพ. ได้
รวบรวมข้อเสนอการวิจัยจาก 9 คณะ รวม 58 โครงการ 
งบประมาณ 2,233,000 บาท (สองล้านสองแสน      
สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

ที่ประชุมมีมต ิ
ให้การสนับสนุนข้อเสนอ

การวิจัย 
จ านวน 58 โครงการ 

โดยให้ปรับปรุงข้อเสนอ
การวิจัยตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 

2. พัฒนางานวิจัย  
ที่มีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
 

24 
มีนาคม 
2558 

สวพ. ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” 
ครั้งที่ 2/2558 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบัน วิจัยและ
พัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น คร้ังที่ 2/2558 เพ่ือพิจารณาการขอเลื่อน
ก าหนดการรับผลงานทางวิชาการของการประชุม
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น คร้ังที่ 2 “มหาวิทยาลัยกับการ
พัฒนาคนในศตวรรษที่ 21” และ การขอเพ่ิมจ านวน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับนานาชาติ (Reviewer) 
ส ถ า บั น ล ะ  1  ค น  ( Prachachuen International 
Conference) ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือสร้างความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่าย 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 
24  

มีนาคม 
2558 

สวพ. ประชุมคณะท างาน UBI เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558 

ผู้ ช่ ว ย ศ าสต ร า จ า รย์ รั ม ภ า  สุ ว ร รณพฤก ษ์            
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มทร.พระนคร พร้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี   
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะท างานเชิงประเด็น  C-UBI 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง คร้ังที่ 1/2558 
กับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ส านักงานเทคโนโลยี SMEs 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะ
ประธานคณะท างานฯ ณ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคาร
สัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 

เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือสร้างความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่าย 

8. การบริการวิชาการ 
ที่มีศักยภาพในการ 
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน  

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 

 

1  
เมษายน 
2558 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมอบรม 
การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและ 

รายงานผลโครงการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดยศูนย์คลินิก

เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
โชติเวช และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
เข้าร่วมฝึกอบรม เร่ือง “การบริหารจัดการเครือข่าย 
การติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการ” ภายใต้
กิจกรรมการส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในข้อเสนอโครงการที่ได้ รับการ
สนับสนุน เคร่ืองมือติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
และการบริหารเครือข่ายที่มีการท างานร่วมกับศูนย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจ าภูมิภาค 
(ศวภ . )  และจั งหวั ด รุ่นที่  1 ส าหรับหน่ วยงาน/
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก 
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมอบรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในข้อเสนอโครงการ 
ที่ได้รับการสนับสนุน 

เคร่ืองมือติดตาม
ประเมินผล รายงานผล 
และการบริหารเครือข่าย 

8. การบริการวิชาการ 
ที่มีศักยภาพในการ 
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ  
แบบบูรณาการ 

3  
เมษายน 
2558 

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท ารายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเพ่ือพิจารณา

แนวทางการจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557     
ณ ห้องประชุม รพีพัฒน์ ชั้น 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
เป็นประธานการประชุม วาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
 บุคลากรจาก 9 คณะ 
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 51 คน 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

2. ประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การประเมินพ้ืนฐานของ 
สกอ. สมศ. และ กพร. 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

9  
เมษายน 
2558 

สวพ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม  
การประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 7  

และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 6 
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และ ผศ.ว่าที่ เ รือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี     
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร 
สวพ. เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจาก 8 มทร. เพ่ือเตรียม
ความพร้อม “การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 7 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6   
ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา 

ผู้บริหาร สวพ.  
และบุคลากร สวพ. 

เข้าร่วมประชุม  
กับตัวแทน 8 มทร. 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

22  
เมษายน 
2558 

สวพ. ประชุมผู้ประสานงาน 9 คณะ  
เรื่อง การประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 7 และ การ

ประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 6 
ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน

การประชุม  พ ร้อมด้วย  ดร .สิ ง ห์แก้ว   ป๊ อกเทิ่ ง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อ
แนะน าผู้ประสานงาน ICON SCI ของแต่ละคณะ เพ่ือ
เตรียมงานและประสานงานภายในคณะ เกี่ยวกับ
จ านวนผลงานที่ต้องการ ค้นหารายนามของนักวิจัยเพ่ือ
ส่งการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และแนะน า Website 
ของงาน ICON SCI รวมไปถึงระดมความคิดเพ่ือปรับปรุง
แ ก้ ไ ข ใ ห้  Website ม ีค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร
ด า เนินการต่อไป   ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 
ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  

 4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

23 
เมษายน 
2558 

มทร.พระนคร ต้อนรับผู้ประเมินศักยภาพ 
ตามแผนฟื้นฟูหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ                   

ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี 

มทร.พระนคร  เป็นประธานในการต้อนรับผู้ประเมิน
ศักยภาพตามแผนฟ้ืนฟูหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา (UBI) จากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานประสานและส่งเสริม
กิจการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.พระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี    
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ ทั้ งนี้  รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการฟ้ืนฟูจากผู้ประเมินฯ 
รวมไปถึงการเยี่ยมชมสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกับ UBI มทร.พระนคร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 
ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  

เพ่ือฟ้ืนฟูหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจใน

สถาบันอุดมศึกษา (UBI) 
ของ มทร.พระนคร  

8. การบริการวิชาการที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
 

6 
พฤษภาคม 

2558 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ เ ฟ่ือง ฟ้า  เมฆเก รียงไกร      
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2558 พร้อมด้วย
ทีมงานกองบรรณาธิการบริหาร วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร เ พ่ือหารือแนวทางการจัดท า
วารสารวิ ช าการและวิ จั ย  มทร .พระนคร (สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  และรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดท าวารสารวิชาการที่ผ่านมา ได้มีการ
จัดส่งข้อมูลเพ่ือท าการประเมินคุณภาพวารสารใน
ฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 โดยทางศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะประกาศผลการ
ประเมินคุณภาพวารสาร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2558 ซึ่งจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หารือแนวทางการ 
จัดท าวารสารวิชาการและ

วิจัย มทร.พระนคร     
(สายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์)   
และรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดท า

วารสารวิชาการที่ผ่านมา 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

11 
พฤษภาคม 

2558 

มทร.พระนคร ร่วมสัมมนาเรื่อง “บทบาทของ
มหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย” 
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ เ ฟ่ื อง ฟ้า  เมฆ เก รีย ง ไกร         

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ไพศาล การถาง 
ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมสัมมนาเร่ือง “บทบาท
ของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย” 
ณ Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท   
จัดโดย ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในด้านการท าวิจัยร่วมกันอย่างแท้จริง สามารถน า
ผลงาน วิจัยไปใช้ได้จริงจาก “ห้ิงสู่ห้าง” และเพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ด้านงานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถน าแนวนโยบาย
จากภาครัฐไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถ
น าไปใช้ได้จริง มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือน าแนวนโยบายจาก
ภาครัฐไปก าหนดเป็น

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย และ

ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสามารถ

น าไปใช้ได้จริง  
มีการเผยแพร่สู่

สาธารณชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 

18 
พฤษภาคม 

2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหาร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าที่ เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และบุคลากรของ 
สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการบูรณาการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทศวรรษ
ที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

น าเสนอนโยบายของ สวพ. 
และหารือแนวทาง 

การด าเนินการ 
ด้านงานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ      
มทร.พระนคร  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

18 
พฤษภาคม 

2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

    ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าที่ เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และบุคลากรของ 
สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการบูรณาการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทศวรรษ
ที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม
เฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอ านวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

น าเสนอนโยบายของ สวพ. 
และหารือแนวทาง 

การด าเนินการ 
ด้านงานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ 
 มทร.พระนคร  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

19 
พฤษภาคม 

2558 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุม
คณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทน
กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าจังหวัด
สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัด
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัด     
ด้ วยวิทยาศาสต ร์  เทค โนโลยี  และนวั ตกรรม ”           
ณ ห้องประชุม  บางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม 

เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือร่วมพัฒนา 

จังหวัดสมุทรสงคราม  
ตามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือ 

8. การบริการวิชาการที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 

20 
พฤษภาคม 

2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส ารวจความต้องการ  
ในการขอรับการบริการวิชาการ 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าที่ เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และบุคลากรของ 
สวพ. ร่วมส ารวจความต้องการในการขอรับการบริการ
วิชาการ บริเวณพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
เป้าหมายหลักของการให้บริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   โดยความต้องการรับการ
บริการวิชาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
กระเทียมด า คือ กระบวนการผลิต คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  และความหลากหลายของการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการรับการบริการวิชาการของ    
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ คือ การจัดการเร่ือง
ระบบบัญชีและการเงิน รวมไปถึงความหลากหลายของ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก   เห็ดสด ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า ต าบลทุ่งทอง และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ ต าบลรางสาลี อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  

สวพ. ส ารวจความต้องการ 
รับการบริการวิชาการ 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรกระเทียมด า  

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ฐานทรัพย์ 

เพ่ือด าเนินโครงการ  
ในปีงบประมาณ 2559 

8. การบริการวิชาการที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

22 
พฤษภาคม 

2558 

ประชุมแนวทางการจัดท าคู่มือ 
และเตรียมพร้อมในการท า SAR  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดท า
คู่มือและเตรียมพร้อมในการท า SAR สถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล 
หวังวณิชพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์
ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นที่
ปรึกษาให้ความรู้ในการเตรียม พร้อมเพ่ือรับการตรวจ
ประเมิน พร้อมแนะแนวทางในการจัดท าคู่มือ SAR 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 
ส านักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากรของ สวพ. เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น 10 คน 

 
 

ประชุมเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรับการตรวจประเมิน 

SAR ระดับสถาบัน 
ประจ าปี 2558 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

2. ประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การประเมินพ้ืนฐานของ 
สกอ. สมศ. และ กพร. 

25 - 26 
พฤษภาคม 

2558 

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มทร.พระนคร 
กิจกรรมท่ี 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
เพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ ณ ห้อง 1502 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน โดย ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบด ี
เป็นประธานเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ 
ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และ ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น
วิทยากรให้ความรู้ในการจัดเตรียมบทความวิจัย/
บทความวิชาการส าหรับการตีพิมพ์ รวมท้ังให้ผู้เข้า
อบรมน าเสนอบทความ และวิทยากรให้ข้อแนะน า
เพื่อแก้ไขปรับปรุง โดยมีผู้เข้าอบรม จ านวน 32 คน 
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  
ประกอบด้วย 

นักวิจัยจาก 5 คณะ 
จ านวน  32 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

1. พัฒนานักวิจัย/
บุคลากรวิจัยท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือการ
แข่งขันในเวทีโลก 

 
 
 
 



 

106 
 

 
ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

2 
มิถุนายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหาร 
คณะบริหารธุรกิจ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรของ 
สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง การบูรณาการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน าเสนอนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา     
ในทศวรรษท่ี 2 ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ ณ ห้องประชุม
มงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ  

น าเสนอนโยบายของ สวพ. 
และหารือแนวทาง 

การด าเนินการ 
ด้านงานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ท่ีมีคุณภาพและ  
ธรรมาภิบาล 

2  
มิถุนายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหาร 
คณะศิลปศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรของ 
สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง การบูรณาการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน าเสนอนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา     
ในทศวรรษท่ี 2 ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์      
ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์  

น าเสนอนโยบายของ สวพ. 
และหารือแนวทาง 

การด าเนินการ 
ด้านงานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ท่ีมีคุณภาพและ  
ธรรมาภิบาล 

2 
มิถุนายน 
2558 

ประชุมความก้าวหน้า 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 60 หมู่บ้าน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม
รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม  60 หมู่บ้าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”       
9 ราชมงคล ครั้งท่ี 3 และหารือแนวทางการจัด
ประชุม สัมมนาวิชาการในการน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน   60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี        
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งท่ี 2 (2st symposium 
on Local Wisdom and Imparting Quality of Life) 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ มทร.ล้านนา  

รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ  
ร่วมประชุม กับ 8 มทร. 

เพื่อหารือแนวทาง 
การจัดงาน 

 

8. การบริการวิชาการท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

11 
มิถุนายน 
2558 

สวพ.  เข้าร่วมประชุมชี้แจง 
การให้ทุนอุดหนุนการจัดท าวารสารวิชาการ 

ด้านสังคมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการ

ให้ ทุนอุดหนุนการจัดท าวารสาร วิ ชาการด้าน
สังคมศาสตร์ โดยมีนโยบายในการพัฒนาวารสารให้
เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ของ
นักวิจัย นักวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศให้มีผลงาน
เผยแพร่ไปในระดับโลก ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ.2558 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดท า NRCT 
Official e-journal ด้านสังคมศาสตร์ เป็นจ านวน 
800,000 บาท จ านวน 4 ทุน การจัดท าวารสารทุนละ 
200,000 บาท ระยะเวลาส่งมอบวารสาร ภายใน 6 เดือน 
พร้ อมท้ัง เปิดตั ว เว็บ ไซต์  www.e-journal.nrct.g    
ณ ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 
วช.1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัถตุดิจิทัล ศูนย์ข้อสนเทศ 

สวพ. เข้าร่วมประชุม 
เพื่อรับทราบนโยบาย 
การให้ทุนอุดหนุนการ
จัดท าวารสารวิชาการ

ด้านสังคมศาสตร์ 
และเปิดตัวเว็บไซต์ 

www.e-journal.nrct.g 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัยท่ีมี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 

12 
มิถุนายน 
2558 

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ครั้งที่ 4/2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร   
ครั้ ง ท่ี 4/2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 
ส านักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน  
การประชุม ซ่ึงมีวาระการประชุมท่ีส าคัญ ได้แก่        
การด าเนินงานของกลุ่มวิจัย ระหว่างเดือนมิถุนายน 
ถึง กันยายน 2558 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมมายุครบ     
60 พรรษา 9 มทร. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2557 รอบ 6 เดือน การสแกนลายน้ิวมือ
ปฏิบัติงาน และสิทธิการลาทุกประเภท  

บุคลากร สวพ.  
ร่วมประชุม  

จ านวน 24 คน 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพและธรรมาภิบาล 

 

http://www.e-journal.nrct.g/
http://www.e-journal.nrct.g/
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

16 
มิถุนายน 

2558 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ 
งานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม
เทเวศน์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม ซ่ึงวาระ 
การประชุมท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 2) หลักเกณฑ์
การ เสนอของบประมาณงานวิจัย  (แบบปกติ ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  3) ร่างประกาศ  
มทร.พระนคร เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  4) การติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัย  
5) การติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  6) การรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบ
ท่ี 2 การวิจัย และองค์ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ  7) กฎเกณฑ์ให้เงินรางวัล  8) การ Blacklist 
งานวิจัย ท่ีไม่มีการตีพิมพ์/ ไม่มีการน าไปใช้งาน/    
ไม่ส่งผลงาน ตามข้อก าหนดของสัญญารับทุนอุดหนุน
วิจัย 9) แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
และวิจัยในรอบท่ี 3 (2558)  มทร.พระนคร 10) การ
ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย  

ผู้บริหาร  
บุคลากร จาก 9 คณะ 
และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 42 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 
 

8. การบริการวิชาการท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. พัฒนางานวิจัยท่ีมี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
 

1. พัฒนางานบริการ
วิชาการท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มและพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

17 - 19 
มิถุนายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมวิจัยสัญจร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการยกระดับ

คุณภาพงานวิจัย มทร.พระนคร: กิจกรรม วิจัยสัญจร 
จ านวน 3 แห่ง  คือ  1 . )  ส า นักบริ การวิชาการ 
มหาวิทยาลั ยบู รพา  จั งหวั ดชลบุ รี  โ ดย มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านงานบริการ
วิชาการ งานวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา การ
จัดการระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ และ
การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2.) ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี โดยรับฟังการบรรยาย
ความรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ า และดูงานใน
ห้องปฏิบัติการ 3.) มหาวิทยาลัยบ้านนอก  แห่งบ้าน
จ ารุง จังหวัดระยอง ซ่ึงมีกิจกรรมการฟังบรรยายการ
ด าเนินงานของชุมชนบ้านจ ารุง ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมไปถึงเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ของสมาชิก
บ้านจ ารุง  

 
 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
คณาจารย์และ 

บุคลากรของ สวพ. 
จ านวน 46 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 
 
 

8. การบริการวิชาการท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 
 

2. พัฒนางานวิจัยท่ีมี
คุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
 

1. พัฒนางานบริการ
วิชาการท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มและพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 

22 
มิถุนายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม 
เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” 
 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา” จัดโดย กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา การอบรมครั้งน้ีมีหัวข้อ ได้แก่ พรบ.เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ( Intangible Intellectual 
Property) และสินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual 
Property Assets) ในทางการน าไปใช้ประโยชน์ ในเชิง
พาณิชย์ ให้แก่ท้ังมหาวิทยาลัย SME ผู้ประกอบการ
รายย่อย รายใหญ่ ท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าใจ
ในหลักการในการน าไปใช้กู้จดจ านองกับทางสถาบัน
การเงิน เช่น ธนาคาร ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
เข้าร่วมอบรม 

เพื่อน ามาใช้ประโชนย์ 
กับมหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

3. พัฒนาระบบ 
บริหารงานวิจัยเพื่อ
ความเป็นเลิศ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

24 
มิถุนายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหาร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และบุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการงานวิจัย
และการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในทศวรรษท่ี 2 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์        
ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

น าเสนอนโยบายของ สวพ. 
และหารือแนวทาง 

การด าเนินการ 
ด้านงานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ท่ีมีคุณภาพและ  
ธรรมาภิบาล 

6 
กรกฎาคม 

2558 

สวพ. ประชุมร่างระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการ
ประชุมร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
ผู้อ านวยการกองคลัง นิติกร และรองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายบริหารวิชาการ เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 ส านักงาน
อธิการบดี มทร.พระนคร  

ผู้ร่วมประชุม 
จ านวน 13 คน 

 

8. การบริการวิชาการ 
ท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบ
บริหารงานบริการ
วิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

9  
กรกฎาคม 

2558 

สวพ. ประชุมร่างระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการ
ประชุมร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการ ครั้งท่ี 2 โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ ผู้ ช่ วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการกองคลัง นิติกร และ
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 
4 ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  

ผู้ร่วมประชุม 
จ านวน 13 คน 

 

8. การบริการวิชาการท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบ
บริหารงานบริการ
วิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

14 
กรกฎาคม 

2558 

การประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ า สวพ. คร้ังที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 
ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี โดย ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง 
ผู้อ านวยการ สวพ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระ
การประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การจัดท าข้อมูลเปิดเผย
ราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัย
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (2) ร่าง ประกาศ มทร.พระนคร เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (3) ร่าง หลักเกณฑ์
การเสนอของบประมาณงานวิจัย (รายจ่าย) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (4) คุณสมบัติของอนุกรรมการ
วิจัยที่ประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

มหาวิทยาลัย  
ผู้บริหาร และ 
บุคลากร สวพ.  
จ านวน 11 คน 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและ 
มีธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

23 
กรกฎาคม 

2558 

สวพ. ประชุมร่างระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการ
ประชุมร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการให้บริการ
วิชาการ คร้ังที่  3 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา นิติกร และรองผู้อ านวยการ สวพ.ฝ่ายบริการ
วิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร  

ผู้ร่วมประชุม 
จ านวน 9 คน 

 

8. การบริการวิชาการ 
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบ
บริหารงานบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

23 
กรกฎาคม 

2558 

สวพ. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร หัวหน้างานประสานงาน
วิจัย และนายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์ เจ้าหน้าที่วิจัย
ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา    
มทร.พระนคร เข้าร่วมอบรมการประชุมปฏิบัติการ  
การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 
National Research Management System (NRMS) 
ณ อาคารส านักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการ
อบรมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร/ผู้ประสาน
หน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การใช้
งานระบบ NRMS Proposal assessment ระบบ 
NRMS Ongoing & monitoring และระบบ NRMS 
Research evaluation 

บุคลกร สวพ.  
เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 3 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

3. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยเพ่ือความ 
เป็นเลิศ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

24 
กรกฎาคม 

2558 

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมยกระดับ
คุณภาพชีวิต 60 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 รรษา 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และ ผศ.ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ยกระดับฯ และหารือแนวทางการประชุมวิชาการ
โครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” ณ วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

ผู้บริหาร สวพ.  
ร่วมประชุม กับ 8 มทร. 

เพื่อหารือแนวทาง 
การจัดงาน 

 

8. การบริการวิชาการ 
ท่ีมีศักยภาพใน 
การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 

9 – 11 
สิงหาคม 
2558 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร  
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน 2558 
ศูนย์คลิ นิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระ
นครเหนือ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ระหว่างวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2558    
ในการน้ี ดร.กาญจนา ลือพงษ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มทร.พระนคร รับมอบโล่แสดง
ความขอบคุณท่ีได้ส นับสนุนงานเครือข่ ายการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน  (คลิ นิกเทคโนโลยี 
หมู่บ้านแม่ข่าย วท. และ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) อย่างต่อเน่ือง เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
มทร.พระนคร  

ท้ัง 4 ศูนย์ 
เข้าร่วมประชุม 

8. การบริการวิชาการท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน  

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

15 – 20 
สิงหาคม 
2558 

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2558 
(Thailand Research Expo 2015) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่ งประดิษฐ์  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่ งชาติ 
ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
ระหว่างวันท่ี 15 – 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยส่งผลงานเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์    
เพื่อชุมชน” ซ่ึงมีผลงานเข้าร่วม จากคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์  จ านวน 10 ผลงาน และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 5 ผลงาน รวมท้ังสิ้น จ านวน 
15 ผลงาน และ ได้รับรางวัลระดับ Silver Award   
ในการประกวด Thailand Research Expo 2015 
Award เป็นถ้วยรางวัลและเงินรางวัล  จ านวน 
15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลขอบคุณมหาวิทยาลัย 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

มทร.พระนคร 
ได้รับรางวัลระดับ 
Silver Award  
ในการประกวด 

Thailand Research 
Expo 2015 Award  

จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4.พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

17 - 20 
สิงหาคม 
2558 

สวพ. ร่วมทดสอบการชนของจักรยานยนต์ที่ 
Malaysian Institute of Road Safety 
Reserch (MIROS) สหพันธรัฐมาเลเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาตสิิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TGGS) เข้าร่วมการ
ทดสอบการชนของจักรยานยนต์แบบมีเด็กซ้อนท้าย
และนั่งด้านหน้า เพื่อศึกษา post – crash kinematics 
และการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้น ณ สนาม  Malaysian 
Institute of Road Safety Reserch (MIROS) 
สหพันธรัฐมาเลเซีย  

 
 

มทร.พระนคร  
เข้าร่วมทดสอบกับ 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร 

ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (TGGS) 

8. การบริการวิชาการท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน  

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ 
แบบบูรณาการ 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

27 -29 
สิงหาคม 
2558 

สวพ. ร่วมสัมมนาประจ าปี Engagement 
Thailand ครั้งที่ 2  

“University Engagement driving force to 
sustainability” 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วย ผศ. ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการ
วิชาการ เข้าร่วมสัมมนาประจ าปี  Engagement 
Thailand ครั้งท่ี 2 “University Engagement 
driving force to sustainability” จัดโดย สถาบัน
คลังสมอง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวคิด วิธิปฏิบัติท่ีดี 
และความร่วมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สังคม ตลอดจนขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
กับสั งคมให้ เข้มแข็ ง  การประชุมสัมมนาครั้ ง น้ี
ประกอบด้วยการบรรยายน าเสนอกรอบแนวคิด 
หลักการ วิธีปฏิบัติท่ีดี การน าเสนอกรณีศึกษา และ
นิทรรศการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของ
มหาวิทยาลัยสมาชิก Engagement Thailand ใน
พื้นท่ีภาคใต้ ได้แก่  ชุมชนร าแดง จังหวัดสงขลา      
ณ ห้องประชุมสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลาบีช      
รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

เข้าร่วมสัมมนา 
เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และขับเคลื่อน 
พันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ให้เข้มแข็ง 

7. การบริหารจัดการ 
สู่องค์กรคุณภาพ  
และมีธรรมาภิบาล  
 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรท่ีมีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

1 - 3 
กันยายน 

2558 

การประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 7 
และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัด 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้ ง ท่ี  7  และก า รประชุ ม วิ ช ากา รนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 หัวข้อ 
“ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และระดับ
นานาชาติ “Green Innovation for Better Life” 
ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงานประกอบด้วยการ
บรรยายพิเศษ การเสวนาโดยวิทยากรท้ังใน และ
ต่างประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  

มทร.พระนคร โดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา 
โกไศยกานนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า 
เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
และดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา นักวิจัย และเจ้าหน้าท่ี สวพ. เข้าร่วมงาน 
พร้อมน าผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

1. การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 36 ผลงาน จาก 7 คณะ 
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการน าเสนอภาค
บรรยาย (Oral Presentation) 9 ผลงาน แบ่งเป็น
ระดับชาติ 7 ผลงาน และระดับนานาชาติ 2 ผลงาน 
น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
27 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 20 ผลงาน และระดับ
นานาชาติ 7 ผลงาน  

2. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้
หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา”  
รวม 12 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยี   
คหกรรมศาสตร์ 3 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 3 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 6 ผลงาน  

3. การสาธิตผลงานวิจัย การท าขนมไข่ปลาจาก
เน้ือตาลสุก ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ านวนมาก 

มทร.พระนคร 
น าผลงานเข้าร่วมงาน 
จ านวน 51 ผลงาน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4.พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 



 

116 
 

 
ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

4 
กันยายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อม 
“การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

(NRMS)” 
สถาบันวิ จั ย และพัฒนา  ได้ รั บ เกี ย รติจ าก     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อเสนอของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้   
ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ศูนย์พระนครเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย
ท่ีมีความประสงค์ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถน าเข้าข้อมูลข้อเสนอ
การวิจัย  ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ : 
National Research Management System (NRMS) 
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี คุณศยามน ไชยปุระ 
และคณะ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้  

 ผู้เข้ารับการอบรม 
จากหน่วยงาน 9 คณะ 

จ านวน 96 คน  

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

3. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยเพื่อความ 
เป็นเลิศ 

8  
กันยายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เตรียมความพร้อมส าหรับการรับตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทวนสอบการจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2557 ระดับสถาบัน ในองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
และ องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ โดยมี   
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทวนสอบข้อมูล
ดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ส านักงาน
อธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการรับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับ
สถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. โดยคณะผู้ประเมินภายนอก 
ระหว่างวันท่ี 23 - 25 กันยายน 2557 

 
 
 

ผู้บริหารและ 
บุคลากร สวพ.  

เข้าร่วมทวนสอบข้อมูล 
จ านวน 6 คน 

 

7. การบริหารจัดการ 
สู่องค์กรคุณภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

2. ประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การประเมินพื้นฐาน
ของ สกอ. สมศ.  
และ กพร. 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

10 
กันยายน 
2558 

สวพ. เข้าร่วมงานวันภูมิปัญญานักรบไทย 
ประจ าปี 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานวันภูมิปัญญานักรบ
ไทย ประจ าปี 2558 โดย พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการ 
ทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธี การจัดงาน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ทางด้านทหารของกองทัพบก เป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางทหาร ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก และเชิดชูเกียรติหน่วยงานและก าลังพล 
สร้างขวัญก าลังใจให้กับนักประดิษฐ์และหน่วย
ประดิษฐ์ ตลอดจน สร้างความร่วมมือในลักษณะ   
พหุภาคีการวิจัย ในงานได้มีการมอบประกาศนียบัตร
จาการประกวดนวัตกรรมให้กับนักวิจัยของกองทัพบก 
และมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ภายในงาน     
มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Military Technology 
Foresight และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
ด้านความมั่นคงของกองทัพบก โดยมีภาคเอกชนและ
ภาคการศึกษาเข้าร่วมงานน าเสนอผลงาน ณ สโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต 

เข้าร่วมงาน 
วันภูมิปัญญานักรบไทย 

ประจ าปี 2558  
กับกองทับบก 

เพื่อสร้างเครือข่าย 
ในการวิจัย 

 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

10 
กันยายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้เฉพาะ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
  ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา คณะผู้บริหาร และ บุคลากรของ สวพ. 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้ตรวจประเมิน 
คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง เป็น  
ประธานคณะกรรมการการตรวจประเมิน ร่วมกับ         
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ ขุ ม า ล  ห วั ง ว ณิ ช พั น ธุ์         
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และ          
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เป็นกรรมการและเลขานุการการตรวจประเมิน   
ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ใ น ตั ว บ่ ง ชี้ เ ฉ พ า ะ ข อ ง  ส ว พ . 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 
 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

2. ประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การประเมินพื้นฐาน
ของ สกอ. สมศ.  
และ กพร. 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

11 
กันยายน 
2558 

สวพ.  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณ
วารสารไทย ครั้งที่ 9  

ดร. ดวงฤทัย  นิคมรัฐ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย 
ครั้งท่ี 9  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
รายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย โดยการบรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ าซ้อนของ
เนื้อหา (Plagiarism) ส าหรับวารสารและงานวิชาการ
ไทย ได้ทราบถึงแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลย่อย
ส าหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่ม
วิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)  และแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถ
ผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่ เวทีอาเซียน และ
โดยเฉพาะแนวทางในการผลักดันให้วารสารเพื่อให้
ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล
วารสารกลุ่มท่ี 1 ในการ ประเมินครั้งต่อไป ณ ห้อง
เพชรไพริน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพฯ 

ได้รับความเกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลวารสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ
โปรแกรมค้นหา 

ความซ้ าซ้อนของเน้ือหา 
(Plagiarism)  

4. การพัฒนาวิจัย 
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยเพื่อความ 
เป็นเลิศ 

12- 13 
กันยายน 
2558 

การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย 

เพื่อเสนอของบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อ 
เสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม Lecture Theater 
ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร    
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าว
เปิดการประชุม และ คุณจงหทัย อมรพัฒนกุล 
ผู้ทรง คุณวุ ฒิจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)   มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินข้อเสนอการวิจัยแก่คณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
จาก 9 คณะ และ
หน่วยงานภายนอก 

จ านวน 73 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

15 
กันยายน 

2558 

การประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2558 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการ 

ประจ าสถาบันวิ จั ยและพัฒนา ครั้ ง ท่ี  3 /2558        
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี  
โดย ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นประธานการประชุม ซ่ึงวาระการประชุม 
ท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรื่องการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์     
(2) ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม     
(3) ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การน าส่งค่าบ ารุงจากการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม   ( 4 )  ร่ า ง  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุในการบริการวิชาการแก่
สังคม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
และ บุคลากร สวพ. 

จ านวน 10 คน 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรท่ีมีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

16 
กันยายน 
2558 

สวพ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแนวทาง
ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วย ผศ. ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการ
น้ าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์
ของการประชุม เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ปรับปรุงหลักสูตร ท่ีเกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 9 ราชมงคล มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมท่ีสามารถน ามาใช้ ในการด าเนิน
โครงการ ในการประชุมครั้ งน้ีมีการก าหนดพื้นท่ี
รับผิดชอบของ 9 ราชมงคล โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพื้นท่ีรับผิดชอบได้แก่ 
กาญจนบุร ีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี รวมท้ังสิ้น 5 จังหวัด ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผู้บริหาร สวพ.  
มทร.พระนคร 

เข้าร่วมประชุมกับ 
ผู้บริหาร 8 ราชมงคล 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

4. พัฒนางานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
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ว/ด/ป กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

23 
กันยายน 
2558 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ จาก   
9 คณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR)  ระดับมหาวิทยาลัย  ตามเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 
โดยกรรมการประเมินจากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ดวงตา สราญรมย์ จาก มหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์ และ 
ดร.เอกธิป สุขวารี จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

ผลการตรวจประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

3.98 (ระดับดี) 
องค์ประกอบที่ 3  

การบริการวิชาการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

5.00 (ระดับดีมาก) 

7. การบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

2. ประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การประเมินพ้ืนฐานของ 
สกอ. สมศ. และ กพร. 

24 
กันยายน 
2558 

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ครั้งที่ 5/2558 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร คร้ังที่ 
5/2558 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ส านักงาน
อธิการบดี โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี
วาระการประชุมที่ส าคัญ คือ การจัดท า KM การจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติราชการ การปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบั ติ ร าชการ  แผน พัฒนาบุ คล ากร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ความร่วมมือในการขอน า
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์มาใช้ในการตรวจการลอกเลียน
งานวิจัย การประเมินจากการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิใน
การประเมินข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนองบประมาณแบบ
บูรณาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และแนวทางการ
จัดการการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยในปีต่อไป  
การตั้งเกณฑ์ตัวชี้วัด SAR ให้เหมาะสม การท า 
database นักวิจัยในช่วง ปีที่จะถึง การเดินเข้าพบคณะ 
4 คณะ การจัดท าวารสารสายสังคมศาสตร์ งบประมาณ
ในการจัดการดูแลระบบการส่งบทความ online Thai Jo 
ราคากลางของงานวิจัย ปฏิทินการท างานของโครงสร้าง
แต่ละคนที่ต้องการปรับเปลี่ยน นโยบายการปฏิบัติงาน
ในกลุ่มบริการวิชาการ ขอความร่วมมือบุคลากร     
กลุ่มวิจัยในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ  

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 22 คน 

7. การบริหารจัดการ 
สู่องค์กรคุณภาพและ 
มีธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ  
มทร.พระนคร  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 
และธรรมาภิบาล 

30 
กันยายน 
2558 

ประชุมคณะกรรมบริหารกองทุน 
เพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพ่ือการวิจัย คร้ังที่ 2/2558 ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี โดยมี  
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน  
การประชุม ซึ่งการประชุมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วางแผนและการใช้จ่ าย เงินกองทุนเ พ่ือการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูง 
 ตัวแทนจาก 9 คณะ 

จ านวน  22 คน 

4. การพัฒนางานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ 

3. พัฒนาระบบ 
บริหารงานวิจัย 
เพ่ือความเป็นเลิศ 
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กรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า     เมฆเกรียงไกร  ที่ปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 
 กรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 

 ดร.สิงห์แก้ว       ป๊อกเทิ่ง     ประธานกรรมการ 

 ดร.ดวงฤทัย       นิคมรัฐ   รองประธานกรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ    มงคลเลิศมณ ี  กรรมการ 
 นางพลอยวรินทร ์    รังสิกรรพุม  กรรมการ 

 นางสาวสุพัตรา     ศรีนิปกานนท์  กรรมการ 

 นางสาวอินท์ธีมา      หิรัญอัครวงศ ์  กรรมการ 

 นางสาวชนิดา     ประจักษ์จิตร  กรรมการ 

 นางสาวพัชรนันท ์    ยังวรวิเชียร  กรรมการ 

 นางสาวเจนจิรา      บ.ป.สูงเนิน  กรรมการ 

 นางสาวเมทิกา      พ่วงแสง   กรรมการ 

 นางสาววัชราภรณ์      ชัยวรรณ   กรรมการ 

 นางสาววิสุตา     วรรณห้วย  กรรมการ 

 นายปิยวัฒน ์     เจริญทรัพย์  กรรมการ 

 นายณัฏฐภัค     ฉิมทกานนท์  กรรมการ 
 นางสาวหญิง       มัทนัง   กรรมการ 
 นางสาวดวงฤทัย     แก้วค า   กรรมการ 

 นางสาวหนึ่งฤทัย    แก้วค า   กรรมการ 

 นางสาวดวงตา     เข็มทรัพย์   กรรมการ 

 นางสาววัลลภา     ฟักประไพ  กรรมการ 
 นางสาวชาวิณี       บินกาซีเมน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 งานรายงานประจ าปี 
 งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 โทรศัพท ์ :  0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6093-6098, 6098  โทรสาร : 0 2282 0423 
 Web site : http://ird.rmutp.ac.th  
 E-mail  : irdrmutp@gmail.com  
 Facebook : www.facebook.com/irdrmutp11   
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