
บันทึกการเล่าเรื่อง 
เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อ 

วันที่  6 พฤศจิกายน 2556 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ 

1. หลักการและเหตุผล 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหาร
จัดการงานวิจัย เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของหน่วยงานในสังกัด 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ โดยมีผลงานทั้งด้านงานวิจัย งานเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งาน
คลินิกเทคโนโลยี ซึ่งได้ด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2548 โดยเผยแพร่
ข้อมูลในรูปแบบของเอกสารและซีดี แก่หน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเอกสารและ
ซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นเอกสารและซีดีที่ใช้
เผยแพร่ข้อมูล ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่สาธารณชน 
2. วัตถุประสงค์ 
   การจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
   2.1 เพื่อรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ คลินิก
เทคโนโลยีและผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 เพื่อจัดท าเอกสารและส่ือซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
3. รูปแบบ 
   เล่มเอกสารและซี ดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
   3.1 ส่วนหน้า : ประกอบด้วย สารจากผู้บริหาร  บทน า  สารบัญ          
   3.2 เน้ือหา : ประกอบด้วย โครงการวิจัยประจ าปี 2557 โครงการ
บริการวิชาการประจ าปี 2557 และ โครงการคลินิกเทคโนโลยี

   1.  เอกสารและซี ดีเผยแพร่
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เป็นเอกสารและซีดีที่ใช้เผยแพร่
ข้อมูล ผลงานวิจัยและบริการ
วิ ช า ก า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สู่สาธารณชน 
   2. วัตถุประสงค์ 
   2 . 1  เพื่ อ ร วบรวม  คั ดสร ร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานฯ 
   2 .2  เพื่ อ จัดท า ส่ือ เผยแพร่
ผลงานในรูปแบบเอกสารและซีดี 
   3 .  รู ปแบบ  ประกอบ ด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน 
   3.1 ส่วนหน้า 
   3.2 ส่วนเน้ือหา 
   3.3 ส่วนภาคผนวก 
   4. ระยะเวลาการส่งข้อมูล 
   1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 
2556 
   5. รายละเอียดของแบบบันทึก
ข้อมูล 
   5.1 แบบ วบ 01 – 02 ส าหรับ
ข้ อมู ล โ คร งการปี  2557  ใ น
รูปแบบตาราง 
   5.2 แบบ วบ 03 – 05 ส าหรับ
ข้อมูลผลงานปี 2556 ในรูปแบบ
ตาราง 
   5.3 แบบ วบ 06- 07 ส าหรับ
ข้ อ มู ล ผ ล ง า น วิ จั ย  ใ ห้ ร ะ บุ



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ประจ าปี 2557 
                 ผลงานวิจัยประจ าปี  2556 ผลงานบริการวิชาการ
ประจ าปี 2556 และ ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจ าปี 2556 
   3.3 ภาคผนวก : เน้ือหาสาระ และภาพประกอบของผลงานวิจัย
ประจ าปี 2556 ผลงานบริการวิชาการประจ าปี 2556 ผลงานคลินิก
เทคโนโลยีประจ าปี 2556 ผลงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจ าปี 
2556 และผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและบริการวิชาการ
ประจ าปี 2556 
4. ระยะเวลาการส่งข้อมูล 
   1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2556 
5. รายละเอียดของแบบบันทึกข้อมูล 
   กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม รวม 10 แบบฟอร์ม พร้อมไฟล์
รูปภาพจัดส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในเวลาที่ก าหนด 
   5.1 แบบ วบ 01 โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
        ให้ระบุช่ือหน่วยงาน จ านวนแผนงาน/โครงการ ช่ือแผนงาน/
โครงการ จ านวนนักวิจัย และแหล่งงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ
ภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแยกประเภทตามผลผลิต 
คือ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู ้ในรูปแบบตาราง 
   5.2 แบบ วบ 02 โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
        ให้ระบุช่ือหน่วยงาน จ านวนโครงการ ช่ือโครงการ จ านวนผู้
เข้ารับบริการ และแหล่งงบประมาณ ที่ ได้รับการจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ
ภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในรูปแบบตาราง 
   5.3 แบบ วบ 03 ผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
        ให้ระบุช่ือหน่วยงาน จ านวนแผนงาน/โครงการ ช่ือแผนงาน/
โครงการ จ านวนนักวิจัย และแหล่งงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ
ภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทตามผลผลิต 
คือ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู ้ในรูปแบบตาราง 
   5.4 แบบ วบ 04 ผลงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

คุณลักษณะของผลงานและการ
น าไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบ
ความเรียง และภาพประกอบ 
   5.4 แบบ วบ 08 ส าหรับข้อมูล
ผลงานบริการวิชาการและคลินิก
เ ท ค โ น โ ล ยี  ใ ห้ ร ะ บุ วิ ธี ก า ร
ด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
ใ น รู ป แ บ บ ค ว า ม เ รี ย ง  แ ล ะ
ภาพประกอบ 
   5.5 แบบ วบ 09 – 10 ส าหรับ
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
วิจัย โดย สวพ. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล 
   6. ขั้นตอนการส่งผลงาน 
   ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล
ผลงานทั้ งหมดในรูปแบบของ
เอกสาร 1 ชุด และแผ่นบันทึก
ข้อมูล 1 แผ่น 
   7. การเผยแพร่ 
   สวพ. จัดส่งส่ือประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ แก่
หน่วยงานภายใน 26 หน่วยงาน 
หน่วยงานภายนอก 590 หน่วยงาน 
   8. ขั้นตอนการจัดท าเอกสาร
และซีดี 
   8.1 รวบรวม + แต่งต้ังกรรมการ 
   8.2 ประชุมกรรมการ 
   8.3 แจ้งหน่วยงานส่งข้อมูล 
   8.4 ขออนุมัติจัดจ้าง 
   8.5 ออกแบบรูปเล่ม + เตรียม
ต้นฉบับ 
   8.6 ตรวจสอบข้อมูล 
   8.7 ผลิตเอกสาร + ซีดี 
   8.8 เบิกจ่ายงบประมาณ 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
        ให้ระบุช่ือหน่วยงาน จ านวนโครงการ ช่ือโครงการ จ านวนผู้
เข้ารับบริการ และแหล่งงบประมาณ ที่ ได้รับการจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ
ภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรูปแบบตาราง 
   5.5 แบบ วบ 05 ผลงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
      ให้ระบุช่ือหน่วยงาน จ านวนผลงาน ช่ือผลงาน จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ และจ านวนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี 2556 ในรูปแบบตาราง 
   5.6 แบบ วบ 06 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และ แบบ 
วบ 07 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  
        ให้ ร ะบุ ร ายละ เ อี ยดถึ ง คุณ ลักษณะของผลงาน  เ ช่น 
กระบวนการวิจัย และผลการวิจัย  
        การน าไปใช้ประโยชน์ เช่น เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิง
พาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 
        การเผยแพร่ เช่น วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ ในรูปแบบความเรียง และใส่ตัวอย่าง
ภาพประกอบ 
   5.7 แบบ วบ 08 ผลงานบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี 
          ให้ระบุรายละเอียดถึงคุณลักษณะของการด าเนินงาน ผล
การด าเนินงานโดยระบุถึง จ านวนผู้รับบริการ (คน) ความรู้ความ
เข้าใจ (%) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (%) และการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ (%) ในรูปแบบความเรียง และใส่ตัวอย่างภาพประกอบ 
   5.8 แบบ วบ 09 ข้อมูลเผยแพร่ผลงานวิจัย 
        ให้ระบุรายละเอียดการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของ
การเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น การจัดนิทรรศการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ในรูปแบบความเรียง และใส่ตัวอย่าง
ภาพประกอบ 
   5.9 แบบ วบ 10 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรวิจัย   
        ให้ระบุรายละเอียดการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของ
การเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ในรูปแบบความเรียง และใส่ตัวอย่างภาพประกอบ 
   หมายเหตุ : ข้อ 5.8 และ 5.9 สวพ. รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเอง 
6. ขั้นตอนการส่งผลงาน 
   เมื่อหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเสร็จส้ินแล้ว ขอให้จัดส่งข้อมูลใน

   8.9 เผยแพร่เอกสาร + ซีดี 
   8.10 สรุปและรายงานผล 
 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
รูปแบบเอกสาร 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น โดยแยกการ
ข้อมูล ดังน้ี  
   จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังน้ี 
   6.1 ข้อมูลตามแบบ วบ 01 – 05 บันทึกเป็นไฟล์ Excel  
   6.2 ข้อมูลตามแบบ วบ 06 – 10 บันทึกเป็นไฟล์ Word  
   6.3 แยกบันทึก ไฟล์รูปภาพให้เป็นนามสกุล .JPG โดยมีขนาด
ภาพ ไม่ต่ ากว่า 1,500 x 1,800 พิกเซล 
7. การเผยแพร่ 
   สวพ. ด าเนินการจัดส่งเล่มเอกสารและซีดีฯ ให้หน่วยงานต่างๆ 
ดังน้ี 
  7.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 26 หน่วยงาน   
  7.2 หน่วยงานภายนอก 590 หน่วยงาน 
8. ขั้นตอนการจัดท าเอกสารและซีดี 
 

 
  



ขั้นตอนงานจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ     ขั้นตอน    รายละเอียด/เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

1. งานเผยแพร่ฯ 

2. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

6. ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสารและซีดี
เผยแพร่ 

 

8. ตรวจสอบข้อมูลจากต้นฉบับ 

A 

 
2.1 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าเอกสาร
และซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
 

7. ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์ต้นฉบับ 

4. แจ้งหน่วยงานจดัส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม  
แบบ วบ.01-10 และรวบรวมข้อมูล 

จากหน่วยงานจัดท าตน้ฉบับส่งโรงพิมพ์ 

4.1 บันทึกข้อความส่งแบบ
บันทึกการจัดท าเอกสารและ
ซีดีฯ 
4.2 แบบ วบ 01-  วบ 10  

6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติ
จัดจ้างท าเอกสารและซีดีฯ 
6.2 รายละเอียดการจัดท า
เอกสารและซีดี 

3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจง
และเตรียมความพร้อม 

1. รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการเพื่อจัดท า
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

2. งานเผยแพร่ฯ 

3. งานเผยแพร่ฯ/
คณะกรรมการ 

4. งานเผยแพร่ฯ/คณะ 

6. งานเผยแพร่ฯ 

7. โรงพิมพ ์

8. งานเผยแพร่ฯ 

 
1.1 บันทึกข้อความขอรายช่ือ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

3.1 หนังสือเชิญประชุม 

7.1 ต้นฉบับเอกสารและซีดี 

5. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
เลือกผลงานฯ 

5.1 หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ 5. งานเผยแพร่ฯ/

คณะกรรมการ 



 
 
 
 
 

                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. พิมพ์เอกสารและจัดท าซีดี 9. โรงพิมพ ์

11. เบิกค่าใช้จ่ายค่าจ้างพิมพ์ 
จากกองคลัง 

12. ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 

                        

                         

10. รับเอกสารและซีดีจากบริษัท 

13. ส่งเอกสารและซีดีเผยแพร่ 
สู่หน่วยงานภายในและภายนอก 

 

 

 

จบ 

14.1 บันทึกข้อความส่ง
ใบส าคัญเพื่อล้างเงินยืม 
 

14. ส่งใบส าคัญล้างเงินยืม 

11.1 บันทึกข้อความขอเบิก
ค่าจัดจ้างท าเอกสารและซีดี 

12.1 บันทึกข้อความยืมเงิน 
ทดรองจ่าย ค่าจัดส่งเอกสารและซีดี 

 

 13.1 เอกสารน าส่งเอกสารและซีดี 
13.2 เอกสารและซีดีฯตามจ านวน
ที่ก าหนด 

15. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

10. งานเผยแพร่ฯ 

11. งานเผยแพร่ฯ 

12. งานเผยแพร่ฯ 

13. งานเผยแพร่ฯ 

14. งานเผยแพร่ฯ 

15. งานเผยแพร่ฯ 

10.1 ใบส่งของ 

15.1 รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

A 



ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อ 
 
  



แผนที่ความคิด 

 


