
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพขีด
ความสามารถในด้านงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็ง
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี    
การด าเนินงาน จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย  

กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (spss) 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 
ส าหรับโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลพระนครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย จัดขึ้น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการ

ค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยได้รับ
เกียรติจากคุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์  ผู้อ านวยการ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็น
วิทยากร   

ระยะที่ 2 การจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและราคากลางงานวิจัย ให้นักวิจัยที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 
2559 ณ ห้อง 1502 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาทิพย์ เส็งลา 
คุณรัชนี ก าเนินมณี และ คุณปนัดดา เขียวอินทร์ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร มาให้
ค าแนะน าแก่นักวิจัยในการจัดหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย และราคากลางงานวิจัย ส าหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีโครงการวิจัย ทั้งสิ้น จ านวน 188 โครงการ 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ระยะ รวม 153 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.40 (�̅� = 4.17) 
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กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเป็นศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านทรัพย์ทางปัญญา การบริหารงานวิจัย  การบริหาร
วารสารวิชาการและวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. การด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. การบริหารงานวิจัยและการบริหารวารสารวิชาการและวิจัย ณ กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

3. การด าเนินงานวารสารบริหารการปกครอง ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  

4. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน, วัดป่าภู
ก้อน และ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมบ้านนาข่า  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 38 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 87.60 (�̅� = 4.38) 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
(spss) จัดขึ้น 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560          
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 104 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 91.80 (�̅� = 4.59) 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote จัด
ขึ้น 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Learning 
Space 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร 
แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 92 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 89.60 (�̅� = 4.48) 
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 สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่า 120 คน กิจกรรมที่ 1 จ านวน 153 คน 

กิจกรรมที่ 2 จ านวน 38 คน 
กิจกรรมที่ 3 จ านวน 104 คน 
กิจกรรมที่ 4 จ านวน 92 คน 

รวม 387 คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 83.40 

กิจกรรมที่ 2 ร้อยละ 87.60 
กิจกรรมที่ 3 ร้อยละ 91.60 
กิจกรรมที่ 4 ร้อยละ 90.60 

เฉลี่ยร้อยละ 88.30 
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บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์การเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” โดยมีพันธกิจ 4 พันธกิจ 
หลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับภารกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา     
ภาคการผลิต ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ส าหรับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัยรุ่นเก่า 
และการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ใหม่ยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ในปีต่อ ๆ ไปจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งรุ่นเก่าและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีพร้อมทั้งศักยภาพและ
คุณภาพ รวมทั้ง สามารถน าผลการวิจัยประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ภาคการผลิต และ
อ่ืน ๆ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)    
ในประเด็น “การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ” จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จะต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การสร้าง
นักวิจัยพี่เลี้ยง การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการท างาน
วิจัย การสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจัย
กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารงานวิจัยได้เรียนรู้การบริหารงานวิจัยกับ
หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยขององค์กร เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ได้ก าหนดประเด็นการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์  : การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และ
สังคมไทย โดยมีกลยุทธ์/เป้าประสงค์ : สังคมไทยพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  เพ่ือ
ความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อีกด้วย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  “สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพ่ือให้บรรลุ
ความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยด้านต่างๆ อีกท้ัง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ยังได้ก าหนดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
สถาบันจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเองยังได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กล่าวมา สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ด าเนิน “โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยมีการด าเนินงาน จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย  

กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (spss)  
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักวิจัยมีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการวิจัยในด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือสร้างนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่  
3. เพ่ือสร้างวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
4. เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ในการท างานวิจัย 
6. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 120 คน 
 
สถานที่ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ระยะที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 
กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร  

ระหว่างวันที่  20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 
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กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป(spss) 
 รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560  

รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560           
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 
 รุ่นที่ 1   วันที่ 28 มิถุนายน 2560 
 รุ่นที่ 2   วันที่ 29 มิถุนายน 2560 

 
การประเมินผลโครงการ 
ระบุว่าโครงการที่ด าเนินการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้านใด 
- การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  

        - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่า จ านวน 120 คน 
        - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 85 

วิธีการประเมินผล 
    -  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 

     -  ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการวิจัยเพิ่มขึ้น 
2. สามารถสร้างนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่  
3. สามารถสร้างวิทยากร ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพให้แก่นักวิจัย

รุ่นใหม ่
4. สามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ในการท างานวิจัย 
6. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
การรายงานผล 

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดขึ้นโดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ 

น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 

ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 

ด าเนินโครงการฯ 

ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



 

3. ผลการด าเนินงาน 
 

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 750,000 บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีการใช้จ่าย
งบประมาณไปทั้งสิ้น 734,791.85 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้า
สตางค์) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม จ านวนเงิน(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัย
และสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

119,451 

 ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

48,000 
61,856 
9,595 

กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 332,980 
 ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

- 
332,980 

- 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป (spss) 

214,534.85 

 ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

67,200 
130,000 

17,334.85 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม 
Endnote 

67,826 

 ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

16,800 
27,180 
23,846 

รวม 734,791.85 
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3.2 ผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย จัดขึ้น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการ

ค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย” แก่นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม
เฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก    
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ      
คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์  ผู้อ านวยการ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

ระยะที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและราคากลาง
งานวิจัย ให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 1502 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณสาทิพย์ เส็งลา คุณรัชนี ก าเนินมณี และ คุณปนัดดา เขียวอินทร์ กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี มทร.พระนคร มาให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยในการจัดหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย และราคา
กลางงานวิจัย ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีโครงการวิจัย ทั้งสิ้น จ านวน 188 โครงการ 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ระยะ รวม 153 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.40  ( x = 4.17) 

กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านทรัพย์ทางปัญญา การบริหารงานวิจัยและการบริหาร
วารสารวิชาการและวิจัย ดังนี้ 

1. การด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขอรับความคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านต่างๆ ทั้งการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การจดแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ และมีการพัฒนาร่วมกับเอกชน
ที่ครบวงจรเป็นหน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม 

2. การบริหารงานวิจัยและการบริหารวารสารวิชาการและวิจัย ณ กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานที่
ดูแลวารสารซึ่งได้มาตรฐานคุณภาพชื่อ “วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)” อยู่ ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI และฐานข้อมูลระดับอาเซียน ACI 

3. การด าเนินงานวารสารบริหารการปกครอง ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งวารสารบริหารการปกครอง ด าเนินการเป็นปีที่ 5 และภายในระยะเวลา 3 ปี สามารถเข้า
สู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 และจากนั้นใน 1 ปี สามารถเลื่อนเข้าสู่ TCI กลุ่ม 1 
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4. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งเป็นศูนย์
รวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดอุดรธานี, วัดป่าภูก้อน พุทธสถาน
ท่ามกลางธรรมชาติ สถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม จังหวัด
อุดรธานี และ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมบ้านนาข่า ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์บ้านนาข่า คือ ผ้าหมัก
โคลนย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมขิด อันเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของจังหวัดอุดรธานี  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 38 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 87.60 ( x  = 4.38) 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
(spss) จัดขึ้น 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560         ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ และ รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 104 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
คิดเป็นร้อยละ 91.80 ( x  = 4.59) 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 
จัดขึ้น 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Learning 
Space 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
ประธานกล่าวเปิดการอบรม และ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์
ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมี
บุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมการอบรม จ านวน 100 คน โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรม
จัดการทางบรรณานุกรมผลิตโดย บริษัท Thomson Reuters ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิงที่
ได้จากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และการถ่ายโอน ( Import) ข้อมูลบรรณานุกรมจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) เอกสาร PDF ฯลฯ นอกจากนี้ ยัง
สามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ กราฟ ตาราง เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรมในรูปแบบฐานข้อมูล
ส่วนตัว โดยสามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้นมาใช้ในการเขียนเอกสารอ้างอิง และเขียน
บรรณานุกรมประกอบงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ได้  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 92 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม         
คิดเป็นร้อยละ 89.60 ( x  = 4.48) 
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3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และหน่วยงาน  

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

รายการ 
กิจกรรมที่ 1 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
หน่วยงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
- หน่วยงานสนับสนุน 

153 
84 
69 
153 
12 
101 
40 
153 
8 
24 
6 
19 
12 
34 
18 
6 
23 
3 

100 
54.90 
45.10 
100 
7.84 
66.01 
26.15 
100 
5.23 
15.69 
3.92 
12.42 
7.84 
22.22 
11.76 
3.92 
15.03 
1.96 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้ากิจกรรมส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.90 และเพศหญิง 69 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 และวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 66.01 ปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 และปริญญา
เอก จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15  
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า 
    ราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าตอบแบบประเมินส่วนใหญ่พึงพอใจภาพรวมในระดับมาก ( x  = 4.17, 

S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ อาหาร เครื่องดื่ม และการ
บริการของ เจ้าหน้าที่  ( x  = 4.36, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ( x  = 4.22, S.D. = 0.67) และ มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ( x  = 4.20, S.D. = 0.69) ตามล าดับ  
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ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 1 

x  S.D ร้อยละ แปลผล 
ด้านรูปแบบการอบรมและวิทยากร 4.12 0.70 82.40 มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการอบรม 

4.17 0.68 
 

83.40 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยง
เนื้อหาในการฝึกอบรม 

4.10 0.72 82.00 มาก 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.07 0.67 81.40 มาก 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.13 0.72 82.60 มาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.13 0.71 82.60 มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.21 0.74 84.20 มาก 
6. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม 4.13 0.73 82.60 มาก 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.14 0.78 82.80 มาก 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.21 0.76 84.20 มาก 
9. อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการของ เจ้าหน้าที่ 4.36 0.71 87.20 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.19 0.67 83.80 มาก 
10. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.22 0.67 84.40 มาก 

11. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

4.20 0.65 84.00 มาก 

12. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ 4.15 0.69 83.00 มาก 
ภาพรวม 4.17 0.70 83.40 มาก 



 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และหน่วยงาน  
กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
 

รายการ 
กิจกรรมที่ 1 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
หน่วยงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

38 
14 
24 
38 
4 
30 
4 
38 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
12 

100 
36.84 
63.16 
100 

10.53 
79.85 
10.53 
100 
7.89 
10.53 
5.23 
7.89 
7.89 
7.89 
7.89 
5.23 
7.89 
31.58 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.16 และเพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 และวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 79.85 ปริญญาเอก และ ตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  
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ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าตอบแบบประเมินส่วนใหญ่พึงพอใจภาพรวมในระดับมาก ( x  = 4.38, 

S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ศึกษาดูงาน : กอง
บรรณาธิการวารสารบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ( x  = 4.50, S.D. = 0.66) รองลงมา 
คือ สถานที่ศึกษาดูงาน : ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( x  = 
4.44, S.D. = 0.61) และ ความรู้ที่ดีรับมีส่วนช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองและหน่วยงาน 
( x  = 4.44, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
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ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 2 

x  S.D ร้อยละ แปลผล 
1.  สถานที่ศึกษาดูงาน : ส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.44 0.61 88.80 มาก 

2.  สถานที่ศึกษาดูงาน : กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.41 0.61 88.20 มาก 

3. สถานที่ศึกษาดูงาน : กองบรรณาธิการวารสาร
บริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4.50 0.66 90.00 มาก 

4. วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 4.41 0.66 88.20 มาก 
5. ความเหมาะสมของช่วงเวลาศึกษาดูงาน 4.35 0.69 87.00 มาก 
6. เนื้อหาการศึกษาดูงานตรงงานที่ปฏิบัติ 4.38 0.65 87.60 มาก 
7. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับสามารถน ากลับไปใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

4.26 0.75 85.20 มาก 

8. ความรู้ที่ดีรับมีส่วนช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้า
ให้กับตนเองและหน่วยงาน 

4.44 0.50 88.80 มาก 

9. การประสานงานข้อมูลข่าวสารและการติดต่อเข้า
ร่วมศึกษาดูงาน 

4.41 0.50 88.20 มาก 

10. สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พัก อาหาร 
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

4.26 0.51 85.20 มาก 

11. การบริการของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.35 0.60 87.00 มาก 
ภาพรวม 4.38 0.61 87.60 มาก 



 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และหน่วยงาน  
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (spss) 
 

รายการ 
กิจกรรมที่ 1 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
หน่วยงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
- หน่วยงานสนับสนุน 

104 
36 
68 
104 
34 
61 
9 

104 
4 
21 
- 
7 
7 
12 
14 
- 
- 

39 

100 
34.62 
65.38 
100 

32.69 
58.65 
5.77 
100 
3.85 
20.19 

- 
6.73 
6.73 
11.54 
13.46 

- 
- 

37.50 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.38 และเพศชาย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 และวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65 ปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77  
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ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (spss) 

 

 

จากตารางที่ 7 พบว่าตอบแบบประเมินส่วนใหญ่พึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.59, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสามารถในการ
อธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ( x  = 4.73, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ การ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม ( x  = 4.70, S.D. = 
0.53) ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ( x  = 4.66, S.D. = 0.54) และ มีความมั่นใจและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ( x  = 4.66, S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
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ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 3 

x  S.D ร้อยละ แปลผล 
ด้านรูปแบบการอบรมและวิทยากร 4.66 0.55 93.20 มากที่สุด 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม 

4.70 0.53 94.00 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและ           
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 

4.73 0.44 94.60 มากที่สุด 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.64 0.61 92.80 มากที่สุด 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.66 0.54 93.20 มากที่สุด 
5. การตอบขอ้ซักถามในการฝึกอบรม 4.55 0.63 91.00 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.47 0.69 89.40 มาก 
6. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม 4.55 0.60 91.00 มากที่สุด 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.45 0.71 89.00 มาก 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.38 0.77 87.60 มาก 
9.  อาหาร เครื่ องดื่ ม  และการบริการของ 
เจ้าหน้าที ่

4.48 0.66 89.60 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.64 0.56 92.80 มากที่สุด 
10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

4.63 0.59 92.60 มากที่สุด 

11. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.66 0.51 93.20 มากที่สุด 

12. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่
ผู้อื่นได ้

4.64 0.58 92.80 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.59 0.60 91.80 มากที่สุด 



 

ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และหน่วยงาน  
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 
 

รายการ 
กิจกรรมที่ 1 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
หน่วยงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
- หน่วยงานสนับสนุน 

92 
26 
66 
92 
16 
67 
9 
92 
10 
13 
- 

22 
8 
5 
15 
1 
- 

18 

100 
28.26 
71.74 
100 

17.39 
72.83 
9.78 
100 

10.87 
14.13 

- 
23.91 
8.70 
5.43 
16.30 
1.09 

- 
19.57 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 

71.74 และเพศชาย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 และวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 72.83 ปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และ ปริญญา
เอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78  

 
 
 
 
 

 
14 



 

ตารางท่ี 9 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ 
    บรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 

 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่าตอบแบบประเมินส่วนใหญ่พึงพอใจภาพรวมในระดับมาก ( x  = 4.48, 

S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ในการฝึกอบรม ( x  = 4.63, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจนตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม ( x  = 4.62, S.D. = 0.54) และ ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหาและการเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ( x  = 4.61, S.D. = 0.54) ตามล าดับ 
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ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 1 

x  S.D ร้อยละ แปลผล 
ด้านรูปแบบการอบรมและวิทยากร 4.60 0.54 92.00 มากที่สุด 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม 

4.62 0.54 92.40 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและ           
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 

4.61 0.54 92.20 มากที่สุด 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.56 0.55 91.20 มากที่สุด 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.59 0.55 91.80 มากที่สุด 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.63 0.56 92.60 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.43 0.64 88.60 มาก 
6. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม 4.42 0.69 88.40 มาก 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.44 0.60 88.80 มาก 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.39 0.66 87.80 มาก 
9.  อาหาร เครื่ องดื่ ม  และการบริการของ 
เจ้าหน้าที ่

4.48 0.62 89.60 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.42 0.62 88.40 มาก 
10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

4.55 0.52 91.00 มากที่สุด 

11. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.44 0.62 88.80 มาก 

12. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่
ผู้อื่นได ้

4.28 0.72 85.60 มาก 

ภาพรวม 4.48 0.60 89.60 มาก 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 ภาพกิจกรรม 
 เอกสารอนุมตัิโครงการ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 หนังสืออนุมัตริายชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมท่ี 1 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ระยะที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคา
กลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมท่ี 1 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ระยะที่ 2 การจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและราคากลางงานวิจัย ให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมท่ี 2 วิจัยสัญจร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ

การบริหารงานวิจัยและการบริหารวารสารวิชาการและวิจัย ณ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมท่ี 2 วิจัยสัญจร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานวารสารบริหารการปกครอง  

ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประจ า
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมที่ 3 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (spss) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมที่ 4 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



 

โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชื่อโครงการ โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวจิัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
ลักษณะโครงการ 
  1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี  
  1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  1.8.   อื่น ๆ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่  
                              ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่  1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน / 
นานาชาติ 
กลยุทธ์ที ่
   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ  
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที ่
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถใน 
                              การแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที ่
  4 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ 



 

เป้าประสงค์ที่  4 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่
  5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย  
  6 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่  5  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 6  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที ่
   8 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างมั่นคงเพ่ือ 
                              สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 7 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที ่
  9 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของ
โลก  
ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดด้านสังคมศาสตร์ (หรือ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

 การเรียนการสอนวิชา ................................................................................................. 
       ................................................................................................................................. 
 การวิจัย ...................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................. 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ............. 
       .............................................................................................................................. 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐ
เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

 
 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 
หัวหน้าโครงการ  นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์

การเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” โดยมีพันธกิจ 4 พันธกิจหลัก
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ส าหรับภารกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคการผลิต ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ ส าหรับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัยรุ่นเก่า และ
การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ใหม่ยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ในปีต่อๆไปจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งรุ่นเก่าและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีพร้อมทั้งศักยภาพและคุณภาพ รวมทั้ง 
สามารถน าผลการวิจัยประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ภาคการผลิต และอ่ืนๆ ส าหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ในประเด็น “การพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ” จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องด าเนินโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การสร้างนักวิจัยพ่ีเลี้ยง การสร้างบุคลากรด้านการ
วิจัยเพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการท างานวิจัย การสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การ
เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจัยกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารงานวิจัยได้เรียนรู้การบริหารงานวิจัยกับหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยขององค์กร เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้
ก าหนดประเด็นการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ : การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย โดยมีกล
ยุทธ์/เป้าประสงค์ : สังคมไทยพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพ่ือความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกด้วย จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้อง “สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย
ด้านต่างๆ อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้ก าหนดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย สถาบันจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเองยังได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กล่าวมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอ 
“โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 
โดยมีการด าเนินงาน จ านวน 4 กิจกรรม ดังรายละเอียดในโครงการ             



 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักวิจัยมีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการวิจัยในด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือสร้างนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่  
3. เพ่ือสร้างวิทยากร ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพให้แก่นักวิจัยรุ่น
ใหม ่
4. เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ในการท างานวิจัย 
6. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กิจกรรม จ านวน(คน) 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและ
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  
กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป (2 รุ่น) 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม 
Endnote(3 รุ่น) 

จ านวน 200 
คน 

 
จ านวน 40 คน 
รุ่นละ 60 คน 
รวม 120 คน 
รุ่นละ 60 คน 
รวม 180 คน 

 
สถานที่ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหน่วยงานภายนอกภาครัฐหรือเอกชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 –  
2 ธันวาคม 2559  

กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560  
(จ านวน 3 วัน) 

กิจกรรมที่  3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 
(จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน) 

กิจกรรมที่  4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 

ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 
(จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน) 

 



 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

  กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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.จัดท ารายละเอียดโครงการฯเพื่อขออนุมัติ             
2.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1 

            

3.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 

            

4.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน กิจกรรมที่ 3 

            

5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน กิจกรรมที่ 4 

            

6.ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             
7.รายงานการประเมินผลโครงการฉบับ
สมบูรณ ์

            

 
งบประมาณ ทั้งโครงการ 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
รายการ งบประมาณ(บาท) 
1. ค่าตอบแทน  
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน × 6 ชม. × 1,200 บาท × 1 วัน) 
     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 – 2 ธันวาคม 2559 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (3 คน × 6 ชม. × 600 บาท × 4 วัน) 

          50,400  
 

7,200 
 

43,200 
2. ค่าใช้สอย 
   - ค่าเดินทางโดยเคร่ืองบินวิทยากรภายนอก(ไป-กลับ) 
   - ค่าเดินทางจากที่พักถึงสนามบิน (ไป-กลับ) 
   - ค่าที่พักวิทยากรภายนอกเดินทางล่วงหน้า 27 พฤศจิกายน 2559 (1 คืน) 
   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
   - ค่าอาหารกลางวัน (200 คน × 1 มื้อ × 130 บาท) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน × 2 มื้อ × 35 บาท) 
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 – 2 ธันวาคม 2559 
   - ค่าอาหารกลางวัน (50 คน × 4 มื้อ × 130 บาท) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน × 8 มื้อ × 35 บาท) 

86,800 
4,000 
1,000 
1,800 

 
26,000 
14,000 

 
26,000 
14,000 

3. ค่าวัสดุ 
    - ค่าวัสดุส านักงาน (หมึก กระดาษ ฯลฯ) 
    - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 

10,600 
9,600 
1,000 

รวม 147,800 



 

กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
รายการ งบประมาณ(บาท) 
ค่าใช้สอย :  
- ค่ารถรับจ้าง(Taxi) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (40 คน × 550 บาท) 
- เดินทางโดยเคร่ืองบินและรถบัส จ านวน 40 คน ค่าใช้จ่ายต่อคน 10,805 บาท 
    ค่าที่พัก (40 คน x 2 คืน x 900 บาท) 
    ค่าอาหารเช้าวันเดินทาง (40 คน x 1 มื้อ x 250 บาท) 
    ค่าอาหารกลางวัน-เย็น (40 คน x 6 มื้อ x 350 บาท) 
    ค่าอาหารว่าง (40 คน × 6 มื้อ × 35 บาท) 
    ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการตลอดกิจกรรม (40 คน × 6,445 บาท) 

454,200 
22,000 
72,000 
10,000 
84,000 
8,400 

257,800 

รวม 454,200 
 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
รายการ งบประมาณ(บาท) 
1. ค่าตอบแทน 
    ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน × 7 ชม. × 1,200 บาท × 2 วัน) 
    ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (1 คน × 7 ชม. × 600 บาท × 2 วัน)  

25,200  
               16,800 
             8,400  

2. ค่าใช้สอย 
    ค่าอาหารกลางวัน (60 คน × 2 มื้อ × 130 บาท) 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน × 4 มื้อ × 35 บาท) 

24,000 
15,600 
8,400 

3. ค่าวัสดุ 
    ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 
    ค่าวัสดุส านักงาน (หมึก กระดาษ ปากกา กระเป๋าเอกสาร ฯลฯ) 

14,000 
2,000 

12,000 
รวม 63,200 

 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 
รายการ งบประมาณ(บาท) 
1. ค่าตอบแทน 
    ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน × 7 ชม. × 1,200 บาท × 3 วัน) 
    ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (1 คน × 7 ชม. × 600 บาท × 3 วัน)  

37,800  
               25,200 

            12,600 
2. ค่าใช้สอย 
    ค่าอาหารกลางวัน (60 คน × 3 มื้อ × 130 บาท) 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน × 6 มื้อ × 35 บาท) 

36,000 
23,400 
12,600 

3. ค่าวัสดุ 
    ค่าวัสดุส านักงาน (หมึก กระดาษ ปากกา กระเป๋าเอกสาร ฯลฯ) 
    ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 

11,000 
9,000 
2,000 

รวม 84,800 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวดรายการ/กิจกรรมภายในวงเงินที่ได้รบัอนุมัติของทั้งโครงการ 



 

การประเมินผลโครงการ 
 ระบุว่าผลการด าเนินงานโครงการฯ ตอบสนองตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมายข้อใดตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 
(หน้าที่ 43 - 60) ซึ่งต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยฯ ที่หน่วยงาน
เลือกไว้ในด้านหน้าโครงการฯ และระบุว่าโครงการฯ ที่ด าเนินการเป็นโครงการหลักหรือ
โครงการสนับสนุน ที่ส่งผลให้ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ส าเร็จ (ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานของโครงการฯอาจตอบสนองได้มากกว่า  1 ตัวชี้วัด 
และขอให้จัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดด้วย)  
  เป็นโครงการหลัก ท่ีตอบสนองตัวชี้วัด  
  ตัวชี้วัดที่ 2.1  ผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่ งประดิษ ฐ์/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อปีต่ออาจารย์ประจ า 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่ งประดิษฐ์/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติ /
นานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวชี้วัดที่ 2.7   จ านวนชุมชนและ/หรือภาคอุตสาหกรรมและ/หรือสถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือด้านวิจัย 

        เป็นโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวช้ีวัด................................................................... 
 
*หมายเหตุ  ค าอธิบาย โครงการหลัก และ โครงการสนับสนุน 
1. โครงการหลัก หมายถึง  โครงการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันต่อความส าเร็จของตัวชี้วัด ภายใต้
เป้าประสงค์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการที่จะพิจารณาว่าเป็นโครงการหลักหรือไม่นั้น สามารถ
พิจารณาได้จากตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถ้าการที่จะบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดนั้น
ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของโครงการ แสดงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการหลัก หรือในอีกนัยหนึ่งถ้า
โครงการนี้ไม่เกิดหรือไม่ประสบผลส าเร็จค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจะไม่สามารถบรรลุได้  
2. โครงการสนับสนุน เป็นโครงการที่มีส่วนสนับสนุนต่อการบรรลุความส าเร็จของค่าเป้าหมาย ใน
ตัวชี้วัด ภายใต้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้เป็นโครงการหลักที่จะขาดเสียไม่ได้เช่นเดียวกับ
โครงการหลัก โครงการสนับสนุนนั้น   จะส่งเสริมหรือสนับสนุนในความส าเร็จของโครงการหลัก หรือ
เป็นงานประจ าที่ด าเนินการอยู่เป็นปกติ 
 
 ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ เช่น 

        - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่า จ านวน 120 คน 
        - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 85 

 



 

ระบุวิธีการประเมินผล เช่น 
    -  ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
    -  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 

     -  ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการวิจัยเพิ่มขึ้น 
2. สามารถสร้างนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่  
3. สามารถสร้างวิทยากร ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพให้แก่นักวิจัย

รุ่นใหม ่
4. สามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ในการท างานวิจัย 
6. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – 2 ธันวาคม 2559 
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 09.00 -12.00 น. แนวปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลาง 
          (3 ชม.)  การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
   - แนวปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลาง 
   - การค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
เวลา 13.00 -16.00 น. แนวปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลาง(ต่อ) 
          (3 ชม.)  การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
   - แนวปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลาง 
   - การค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 09.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้าง 

งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย และสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
          (6 ชม.)  - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 09.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้าง 

งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย และสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
          (6 ชม.)  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- กองนโยบายและแผน 
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
เวลา 09.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้าง 

งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย และสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
          (6 ชม.)  - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

- คณะบริหารธุรกิจ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 
เวลา 09.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้าง 

งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย และสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
          (6 ชม.)  - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
หมายเหตุ : การเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละคณะสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

ก าหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – 2 ธันวาคม 2559 

 

วันที่  กิจกรรม/คณะ 
28 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 08.00 -08.30 น. 
เวลา 08.30 - 09.00 น. 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 
ลงทะเบียน 
พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
แนวปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงิน
สนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
โดย คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

29 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ฝึกปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงิน
สนับสนุนให้ทุนการวิจัย และสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
โดยวิทยากรจากกองคลัง มทร.พระนคร (แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม) 
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

30 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ฝึกปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงิน
สนับสนุนให้ทุนการวิจัย และสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- กองนโยบายและแผน 
โดยวิทยากรจากกองคลัง มทร.พระนคร (แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม) 
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1 ธันวาคม 2559 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ฝึกปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงิน
สนับสนุนให้ทุนการวิจัย และสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
- คณะบริหารธุรกิจ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยวิทยากรจากกองคลัง มทร.พระนคร (แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม) 
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2 ธันวาคม 2559 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ฝึกปฏิบัติการจัดท าการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงิน
สนับสนุนให้ทุนการวิจัย และสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
โดยวิทยากรจากกองคลัง มทร.พระนคร (แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม) 
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 



 

หลักสูตร/ก าหนดการ 
กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร (3 วัน) 

 
วันที่ 1 
เวลา 06.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง ถึงสนามบินหาดใหญ่ 
เวลา 08.30 – 12.00 น ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
เวลา 13.00 – 16.30 น. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
วันที่ 2 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ ในสมเด็จพระ

นางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถ อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

เวลา 13.00 – 16.30 น. ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  

จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง 
วันที่ 3 
เวลา  09.00 – 16.30 น. ศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 
เวลา 21.00 – 22.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
                                                             
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
           3.5  ชม.  - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโปรแกรม SPSS  

- การน าเข้าข้อมูล 
- การวิเคราะห์ค่าสถิติขั้นพ้ืนฐาน 
- การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม, 2 กลุ่ม  
  ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรว 
(ANOVA) 

เวลา 13.00 – 16.30 น.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป(ต่อ) 
          3.5 ชม.   - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

     (Pearson Correlation, Chi-Square)   
                                      - การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบ/ แบบสอบถาม 
                                      - การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression analysis)   
                                      - การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

 
 

 
ตารางก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 

 
เวลา กิจกรรม 

เวลา 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 



 

หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 

จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  การใช้โปรแกรม EndNote 

3.5 ชม.  - เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Endnote 
- คุณลักษณะของโปรแกรม Endnote 
- ส่วนประกอบของโปรแกรม Endnote 
- วิธีการใช้โปรแกรม Endnote 

เวลา 13.00 – 16.30 น.  การใช้โปรแกรม EndNote ต่อ 
3.5  ชม.  - ตัวอย่างการค้นหาจากฐานข้อมูล Sciencedirect, Emerald,  

One Search EBSCOhost, ProQuest Dissertation and 
Theses 

- วิธีการImport จากการคน Online Search 
- การเลือกรูปแบบการอ้างอิง 

 
 

ตารางก าหนดการ 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 

จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
 

เวลา กิจกรรม 
เวลา 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม EndNote 
เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม EndNote (ต่อ) 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 



 



 

 
 



 



 



 



 

 
 



 



 

 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

รายช่ือผุ้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1. นางสาวผกามาศ ชูสิทธิ ์  Miss Pakamas  Choosit 
2. นายปราโมทย์ วีรานุกูล  Mr. Pramot   Weeranukul 
3. นายอ านาจ  เจนจิตศิริ Mr.Amnat   Chenjitsiri 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4. นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร Miss Nion  Dowcharoenporn 

  
5. นางสาวดวงกมล   ตั้งสถิตพร Miss Duangkamol Tungsatitporn 

  
6. นางสาวลัดดาวัลย์   กลิ่นมาลัย Miss Laddawan Klinmalai  
7. นางสาวฉวีวรรณ   เสวกฉิม  Miss Chweewan Sawekchim  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
8. นายพงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ  Mr.Pongkit  phalalert 
9. นายเกษม  เขษมพุฒเรืองสรี Mr.Kasem  Khasemputtaruengsri 

คณะบริหารธุรกิจ 
10. นางฐิตินันท์   พงษ์คะเชนทร์ Mrs.Thitinan  Pongkachen  
11. นางกัณหา  โฉมศรี  Mrs.Kanha  Chomsri 
12. นางสาวกนกอร อรุณทวีรุ่งโรจน์ Miss Knokorn  

 Aruntaweerungrote    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. นางสาวนิสากร   น่วมศรีนวล Miss Nisakorn  Nuamsrinuan  
14. นางสุกัญญา  พินิจเวชการ Mrs.Sukanya  Pinichvechkan 
15. นางสาวศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ Miss Supawan  Kusolthummarat 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. นายธวัชชัย  ชาติต านาญ Mr.Thawachchai   Chattamnan 
17. นายพลรัชต์  บุญมี  Mr.Polrut  Boonmee 
18. นายประสงค์  ก้านแก้ว  Mr.Prasong  Kankaew 

คณะศิลปศาสตร์ 
19. นางสาวนิตินันท์ ศรีสุวรรณ Miss Nitinan  Srisuwan 
20. นายพัดยศ  เพชรวงษ์ Mr.Patyos  Phetwong 
21. นายญาณาธร เธียรถาวร Mr.Yanatorn  Teanthaworn 

 



 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
22. นายวิโรจน ์  ยิ้มขลิบ  Mr.Wirote   Yimklib 
23. นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์ Miss Chanthana  Thanapitanon  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
24. นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย Miss Busarin  Munvichachai 
25. นางสาวปริณัน บานชื่น  Miss Parinan   Banchuen 
26. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม Miss Ruchiwan  Ansongkhram 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
27. นายสิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง  Mr.Singkaew   Pokterng 
28. นายประกอบ ชาติภุกต์  Mr.Prakorb   Chartpuk 
29. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง  Miss maythika   Puangsang 
30. นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร Miss Patcharanun  Youngworawichian 
31. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน Miss Jenjira   b.p.sungnoen 
32. นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ Miss Watcharaporn  Chaiwan 
33. นางสาววิสุตา วรรณห้วย Miss Wisuta   Wannahuay 
34. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ Mr.Piyawat   Jaroensup 
35. นายณัฏฐภัค  ฉินทกานนท์ Mr. Natthapak   Chintaganont 
36. นางถวิกา  ค าใบ  Mrs. Thavika   Khambai 
37. นางสาวหญิง  มัทนัง  Miss Ying   Muttanang 
38. นางสาวฐิติมา รัตโนภาส Miss Thitima   Rattanopas  

 
 

  
 



 

 



 

 
   
 



 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วม 
การอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
ณ ห้อง Learning Space 1 ช้ัน 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นางสาวสายธาร สุเมธอธิคม 
2. นางสุมาลี  พรเจริญ 
3. นางสาวโสภา  ไทยลา 
4. นางบัวระกา  กุลยนีย์ 
5. นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว 
6. นางพัชรินทร์  จ านงเนียร 
7. นางรุ่งทิวา  อ่ึงวะระ 
8. นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ 
9. นางอุมาพร  สรวลสรรค์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
10. ผศ.สิริรัตน์  วงษ์ส าราญ 
11. ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง 
12. นางสุภาวดี  พุ่มไสว 
13. นายภูมิพัฒน์  ทองค า 
14. นางสาววารีรัตน์ ทิพย์วารี 
15. ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. นายนิลมิตร  นิลาศ 
17. นายสุวัสส์  แพ่งธีระสุขมัย 
18. นายสุวิทย์  แพงกันยา 
19. รศ.ประสงค์            ก้านแก้ว 
คณะบริหารธุรกิจ 
20. นางสมศรี  เวิ่นทอง 
21. ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย ์
22. ผศ.จ านง  จันทโชโต 
23. ผศ.อมรศิริ  ดิสสร 
24. ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย 
25. ผศ.ฐิตินันท์  พงษ์คะเชนทร์ 
26. ผศ.ศศพร  มุ่งวิชา 
27. ดร.พิชฐญาณ์ คาเนโกะ 

คณะศิลปศาสตร์ 
1. นายญาณาธร  เธียรถาวร 
2. นางสาวพรรณภา ชินทรเดชา 
3. นายชัยวุฒิ  ชัยฤกษ ์
4. ผศ.ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล 
5. นายพัลลภ  หามะลิ 
6. นางสาวภัทรมุข พงษธา 
7. นางสาวหทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ 
8. นางสดศรี  ชลังสุทธิ์ 
9. ผศ.ภันรัชสา  จารุจินดา 
คณะบริหารธุรกิจ 
10. ดร.ปริญญา  มากลิ่น 
11. ผศ.ศิริรัตน์  ช านาญรบ 
12. ผศ.ดร.ศุภฉัตร ศิริเธียร 
13. นายเกื้อกูล  ตาเย็น 
14. ดร.ธนธัส  ทัพมงคล 
15. นายธนภณ  รัชตกุลพัฒน์ 
16. ดร.สุวิทย์  ไวยทิพย์ 
17. ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
18. ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 
19. ผศ.อภิญญา  มานะโรจน์ 
20. ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์ 
21. นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร 
22. นางสาวสรรษนีย์ เต็มเปี่ยม 
23. ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม 
24. นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร 
25. นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงส์ทอง 
26. นางสาวฉวีวรรณ เสวกฉิม 
26. นางสาวฉวีวรรณ เสวกฉิม 
27. นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย 



 

รายชื่อการอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 
รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 

ณ ห้อง Learning Space 1 ช้ัน 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
28. นายศรายุทธิ์  ยิ้มเรือน 
29. นางสาววริศรา ยงยิ่งประเสริฐ 
30. ดร.ณัฐชา  ธ ารงโชติ 
31. นายนิพล  แก่นโกมล 
32. นางสาวนัทธ์หทัย หลงสะ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
33. ดร.วไลภรณ์  สุทธา 
34. นางสาวสมปรารถนา สุขสละ 
35. นางสาวญาฌิฐา ตรีสงฆ ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
36. นางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิช 
37. ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ 
38. นางสาววรรณภา มโนสืบ 
39. ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ 
40. นายอดิศร  จรัลวรกูลวงศ์ 
41. นางสาวปิยนันท์ เรืองอุไร 
42. นายภควัต  เคอะประสิทธิ์ 
43. นายศุภโชค  ตันติวิวัฒน์ 
44. นางสาวภาวนา ชูศริ ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
45. ดร.นภัทร            อัลเบิร์ต 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
46. นางสาววัลภา    ฟักประไพ  
ศูนย์การจัดการความรู้ 
47. ผศ.ลักขณา  จาตกานนท ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
28. นางวันดี  แก้วเหล็ก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
29. ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 
30. ดร.สุนิสา  สายอุปราช 
31. ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล 
32. นางสาวศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ 
33. นางสาววรีวรรณ์  วิเศษสิงห์ 
34. นางณิศรา   สุทธิสังข์ 
35. นางอุบลวัลย์   อินทรปัญญา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
36. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน 
กองนโยบายและแผน 
37. นางสาวพิฬฬุห์ภัค เนตรสืบสาย 
38. นายสุนันท์  มนต์แก้ว 
39. นายไพศาล  สุขสม 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
40. นายวิโรจน์  ยิ้มขลิบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
41. นายธวัชชัย  ชาติต านาญ 
กองคลัง 
42 นางสาวสุภาพร         วงศ์ก้อม 
43. นางสาวนิสารัตน์       โสดามุก 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
44. นางสาวภัทรพร         หิรัญนิธิชัย 

 
 
 
 
 
 



 

 


