


คํานํา 

เอกสารประกวดชุมชนนักปฏิบัติดีเด่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  รายงานผลงานของ
ชุมชนนักปฏิบัติ  “รวมพลคนวิจัย”  ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิจัย  
ประกอบด้วย  1) งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบรายจ่ายประจําปี)  2)  งานเสนอของบประมาณวิจัย      
(งบเงินรายได้)  3)  งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบสําหรับนักศึกษา)  4)  งานเสนอของบประมาณวิจัย     
(งบภายนอก)  5)  งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  6)  งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย  7)  งานติดตาม
และประเมินผลงานวิจัย  8)  งานจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติที่ดีและองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย  และเพ่ือใช้ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบัน 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  พีรพัชระ) 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คุณเอ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
เรื่อง หน้า 

1. ผลงานการประกวดชุมชนนักปฏิบัติดีเด่น 
2. การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบรายจ่ายประจําปี) 
3. การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบเงินรายได้) 
4. การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบสําหรับนักศึกษา) 
5. การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบภายนอก) 
6. การบริหารงานวิจัย : งานทําสัญญารบัทุนอุดหนุนวิจัย 
7. การบริหารงานวิจัย : งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
8. การบริหารงานวิจัย : งานติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
9. การบริหารงานวิจัย : งานจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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10. ภาคผนวก 
10.1 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานวิจัยจํานวน  8  เรื่อง 
10.2 แนวทางการปฏิบัติที่ดี  1  เรือ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานการประกวดชุมชนนกัปฏิบัติดีเด่น 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

****************** 
 
1. ช่ือชุมชนนักปฏิบัติ รวมพลคนรักวิจัย 
2. หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. สมาชิก 

3.1  รายช่ือสมาชิก  
3.1.1  คุณเอ้ือ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
3.1.2  คุณอํานวย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ 
3.1.3  คุณลิขติ   นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง 
3.1.4  คุณวิศาสตร์    นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ 
3.1.5  คุณประสาน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  สมาชิกในกลุ่ม (คุณกิจ) 
 3.2.1  ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง 
 3.2.2  นางสุจนิดา  รังสิกรรมพุม 
 3.2.3  นางสาวอินท์ธีมา  หิรญัอัครวงศ์ 
 3.2.4  นางสาวภุมภา  มั่นวิชาชัย 
 3.2.5  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
 3.2.6  นางสาวแสงแข  สพันธุพงษ์ 
 3.2.7  นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณเอ้ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ   
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   
เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 9009-15  ต่อ 6099 
อีเมล์  chuta@rmutp.ac.th 

yinn.chuta@gamil.com 
 
คุณอํานวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   
เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 9009-15  ต่อ 6098 
อีเมล์  pat.phu@hotmail.com 

 
คุณประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเยี่ยม 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   
เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 9009-15  ต่อ 6097 
อีเมล์  u.polyium@gmail.com 
 
คุณลิขิต นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   
เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 9009-15  ต่อ 6097 
อีเมล์  kunkai2524@hotmail.com 
 
คุณวิศาสตร์   นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   
เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 9009-15  ต่อ 6098 
อีเมล์  poomnoy@hotmail.com 

 
4. จุดมุ่งหมาย 

4.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวแนวทางการปฏิบัติงาน  การบริหารงานวิจัย  หัวข้อ  งบประมาณวิจัย  
การทําสัญญารบัทุนอุดหนุนวิจัย  การรายงานความก้าวหน้า  การติดตามประเมินผลและการ
จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

4.2 เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี / องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
4.3 เพ่ือใช้ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



5.  แผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนรวมพลคนรักวิจัย 

เวลา 
กิจกรรม 

ปี  2554 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. งบประมาณวิจัย (รายจ่ายประจําปี)        
2. งบประมาณวิจัย (เงินรายได้)        
3. งบประมาณวิจัย (นักศึกษา)        
4. งบประมาณวิจัย (ภายนอก)        
5. การทําสญัญารับทุนอุดหนุนวิจัย        
6. การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย        
7. การติดตามประเมินผลงานวิจัย        
8. การจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์        
 
6. กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ 
 16 ก.พ. 54 การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบรายจ่ายประจําปี) 
 30 มี.ค. 54 การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบเงินรายได้) 
 27 เม.ย. 54 การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบสําหรับนักศึกษา) 
 25 พ.ค. 54 การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบภายนอก) 
 14 มิ.ย. 54 การบริหารงานวิจัย : งานทําสัญญารบัทุนอุดหนุนวิจัย 
 22 มิ.ย. 54 การบริหารงานวิจัย : งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
 13 ก.ค. 54 การบริหารงานวิจัย : งานติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
 20 ก.ค. 54 การบริหารงานวิจัย : งานจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. เป้าหมายของการเข้าร่วมประชุม  CoP  ครั้งน้ี 
1.1 แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานวิจัย  จํานวน  8  เรือ่ง 
1.2 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  1  เล่ม  (8  เรือ่ง) 
1.3 แนวทางการปฏิบัติที่ดี  1  เรือ่ง 

 
2. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายและสาเหตุที่ทําให้บรรลุเป้าหมาย 

2.1 สิ่งที่บรรลุเป้าหมาย 
2.1.1 ได้แนวทางการปฏิบัติงานที่ระบุผู้รับผิดชอบ  ขั้นตอน  รายละเอียดการปฏิบัติงาน  

เอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมตัวอย่างงาน  8  เรือ่ง 
2.1.2 มีคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใช้สําหรับการปฏิบัติงานท่ี

รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันฯ 
2.1.3 ได้แนวปฏิบัติที่ดีของงานประสานการทําวิจัยในกลุ่มบรหิารงานวิจัย  1  เรื่อง 

2.2 สาเหตุที่ทําให้บรรลุเป้าหมาย 
2.2.1 การสนับสนุนของผู้บริหารในการทํา  KM 
2.2.2 ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
3. สิ่งที่เกินความคาดหวัง 

3.1 ได้รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้บุคลากรที่รับผิดชอบและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
เข้าใจและปฏิบัติตามได้ 

3.2 ช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติงานท่ีต้องสอนงานซ้ํา  เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวมี
การลาออกบ่อย  เมื่อได้ศึกษารายละเอียดของคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้  จะสามารถทํางานได้ 

3.3 ใช้เป็นข้อมูลต่อยอดการดําเนินโครงการวิจัยสถาบันเรื่อง  ระบบบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ดําเนินการโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการงานวิจัย  และตอบสนอง
นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

4. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร  เพราะอะไร 
- ไม่ม ี

5. คิดจะกลับไปทําอะไรต่อ 
จัดทําชุมชนชนนักปฏิบัติในเรื่องต่อไปน้ี 
5.1 การบริหารงานวิจยั  ในงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  และงานพัฒนานักวิจัย 
5.2 การบริหารงานบริการวิชาการ  ในงานกลุม่บริการเทคโนโลยี  และคลนิิกเทคโนโลยี 
5.3 งานบริหารทั่วไป 
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