
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
Institute of Research and Devlopment 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการพฒันาบคุลากร : ศกึษาดงูานดา้นวจิยัและบรกิารวิชาการ 

ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงราย 



ก 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

1.  หลักการและเหตุผล 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดย มทร.พระนคร มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคการบริการ และชุมชนให้บริการ
วิชาการ เพื่อให้บุคลากรได้มีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงก าหนดจัดโครงการพัฒนา
บุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
2. เพ่ือให้บุคลกรได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
3.  การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน    

  โครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 25 – 27  กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 จากโครงการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.80 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนิน 
1.  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 23 คน  จ านวน 23 คน 
2.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85  ร้อยละ 90.80 
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สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                  หน้า 

บทน า 1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 2 
ผลการด าเนินงาน 3  
สรุปและข้อเสนอแนะ 4 
ภาคผนวก 7 
 ภาพกิจกรรม 
 หนังสืออนุมัติโครงการ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดย มทร.พระนคร มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคการบริการ และชุมชนให้บริการ
วิชาการ เพื่อให้บุคลากรได้มีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงก าหนดจัดโครงการพัฒนา
บุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
2. เพ่ือให้บุคลกรได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
กลุ่มเป้ำหมำย    

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา   จ านวน 23 คน  

สถำนที่ด ำเนินกำร 

ศึกษาดงูานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2559 

งบประมำณ 
งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ)  

จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือให้บุคลากรได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
2. เพ่ือให้บุคลกรได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

  โครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ 
2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 
1.  ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประสานแผน และทรัพยากรด าเนินงาน 
4. ด าเนินโครงการ 
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
6. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 

กิจกรรม 

ปี พ. ศ. 2558 ปี พ.ศ.2559 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 . จั ด ท า ร่ า ง แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
โครงการฯ 

            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5.ประสานแผน และทรัพยากร 
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการ             

7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ภายใน  (3 เดือน)  หลงัจากด าเนนิโครงการแล้วเสร็จ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและศึกษาดูงาน รวม 23 คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ลายมือ 
1 นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง  
2 นายประกอบ ชาติภุกต์  
3 ผศ.ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี  
4 นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  
5 นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์  
6 นางสาวอินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์ ติดราชการ 
7 นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร  
8 นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง   
9 นางถวิกา   ค าใบ  
10 นางสาววัชราภรณ ์  ชัยวรรณ  
11 นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน  
12 นางสาวพัชรนันท์   ยังวรวิเชียร ติดราชการ 
13 นางสาววิสุตา  วรรณห้วย  
14 นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์  
15 นายณัฏฐภัค ฉิมทกานนท์  
16 นางสาวเรณู ยะแสง  
17 นางสาวฐิติมา รัตโนภาส  
18 นางสาวหญิง มัทนัง  
19 นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า  
20 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า  
21 นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์  
22 นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  
23 นางสาววัลลภา ฟักประไพ  
24 นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์  
25 นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. สรุป 
 การด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 
ด าเนินการดังนี้ 

1.1. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 23 คน  

1.2. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร งบประมาณด าเนินการ 220,980 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
หมวดค่ำใช้สอย 

          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         จ านวน     5,010  บาท  
          ค่าอาหารเช้า                          จ านวน     5,750  บาท 
 ค่าอาหารกลางวันและเย็น จ านวน      48,300  บาท  
 ค่าที่พัก                                 จ านวน      41,400  บาท  
  ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน     120,520 บาท 
   รวมทั้งสิ้น                      220,980  บำท 

2. ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป 
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3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 

ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข่าร่วมการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัย
และบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 23 คน ได้ผลดังนี้ 

3.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
N = 23 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน/คน ร้อยละ 
เพศ  
     ชาย 
     หญิง  

รวม 

 
 5 
18 
23 

 
21.74 
78.26 
100.00 

อำยุ 
     20-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     50 ปีขึ้นไป 

รวม 

 
 5 
12 
 4 
 2 
23 

 
21.74 
52.17 
17.39 
 8.70 

100.00 
กำรศึกษำ 
     อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

รวม 

 
 1 
14 
 6 
 2 
23 

 
4.35 
60.87 
26.09 
  8.70 
100.00 

ต ำแหน่ง 
     สายวชิาการ 
     สายสนับสนุน 

รวม 

 
 3 
20 
23 

 
13.04 
86.96 
100.00 
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3.2. ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 

จากการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.57) 

โดยแต่ละด้านและรายข้อมีความพึงพอใจตามล าดับดังนี้ 
1.  ด้านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (X ̅ = 4.39) 

และช่วงเวลาศึกษาดูงานมีความเหมาะสม (X ̅ = 4.65) 

2.  ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน (X ̅ = 4.39) และความรู้ที่ได้รับมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน (X ̅ = 4.39) 

3.  ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารและการติดต่อเข้าร่วมการศึกษาดูงาน 
(X̅ = 4.39) สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก (X̅ = 4.87) และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.70) 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร 
มำกที่สุด 
ร้อยละ 

มำก 
ร้อยละ 

ปำนกลำง 
ร้อยละ 

รวม 
% 

ค่ำเฉลี่ย 
X ̅ 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. ด้ำนส่งเสริมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ       
    1.1  ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

43.5 52.2 4.3 100 4.39 มาก 

    1.2  ช่วงเวลาการศึกษาดูงานมีความ
เหมาะสม  

65.2 34.8 - 100 4.65 มากที่สุด 

2. ด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน ์       
    2.1  ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน    

39.1 60.9 - 100 4.39 มาก 

    2.2  ความรู้ที่ได้รับมีส่วนช่วยพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน 

39.1 60.9 - 100 4.39 มาก 

3. ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร       
    3.1  ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อเข้า
ร่วมการศึกษาดูงาน 

39.1 60.9 - 100 4.39 มาก 

    3.2  สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก  

87.0 13.0 - 100 4.87 มากที่สุด 

    3.3  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 69.6 30.4 - 100 4.70 มากที่สุด 
รวม 53.7 42.0 4.3 100 4.54 มำกที่สุด 
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ  

ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย  
--------------------------------------- 

แบบประเมินความพึงพอใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูลที่ปรากฏในแบบประเมินนี้จะน าไปใช้เพื่อปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

ค าช้ีแจง    
ตอนที่ ๑  โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน 
ตอนที่ ๒  โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคดิเห็นของท่าน 
ตอนที่ ๑  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 

๑.  เพศ    หญิง    ชาย 
๒.  อาย ุ    20-30 ป ี   31-40 ป ี   41-50 ป ี   50 ปีขึ้นไป 
๓.  การศึกษา   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก        อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ 
๔.  ต าแหนง่   สายวิชาการ   สายสนับสนุน 

 

ตอนที่ ๒  โปรดใส่เคร่ืองหมำย () ในช่องระดับควำมพึงพอใจของท่ำน 
 5 = มากที่สดุ 4  = มาก  3  = ปานกลาง 2  = น้อย  1  = น้อยที่สุด 
 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
๑. ด้ำนส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ      
    ๑.๑  ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

     

    ๑.๒  ช่วงเวลาการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม       
๒. ด้ำนกำรน ำไปใชป้ระโยชน ์      
    ๒.๑  ความรูค้วามเข้าใจทีไ่ดร้ับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน         
    ๒.๒  ความรู้ทีไ่ดร้ับมสี่วนช่วยพฒันาทักษะการปฏิบัติงาน      
๓. ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร      
    ๓.๑  ข้อมลูข่าวสารและการตดิตอ่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน      
    ๓.๒  สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาหาร เครื่องดืม่ ที่พัก ฯลฯ      
    ๓.๓  การให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่      
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำดูงำน 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มทร.พระนคร  ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมอืในการตอบแบบประเมิน 
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INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON 
399 ถนนสามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุิต กรงุเทพฯ 10300 
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