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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



 
สถาบนัวิจัยและพฒันา 

 
ปรัชญา 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มุงม่ันพัฒนางานวิจัยและงานบริการสงัคมสูสากล  
 
วิสัยทัศน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานดําเนินงานและบริหาร
จัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือ
พัฒนาสูสากล  
 
นโยบาย 

1. การสรางนักวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานสังคม ใหมีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการ
ความรูและสรางผลผลิตเพ่ือใชประโยชนในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย 

2. การสรางผลงานวิจัยโดยการสรางองคความรู และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยใหความสาํคญักบัฐาน
เทคโนโลยีที่เนนการพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยนื 

3. การสรางผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองคความรูของมหาวิทยาลัย โดยการ
บริการขอมูล ใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสรางรายได
สูมหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใหความสาํคญัในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบรหิารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจ 

1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและบริการสังคมใหเปนไปตามนโยบายและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

2.บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและบริการสังคม 
3.บริหารและดําเนินงานวิจัยของศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.แสวงหาแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและบริการสังคม 
5.สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
6.ประสานงานและถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแกสังคม 
7.เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยแก

หนวยงานภายนอก 
8.สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ  
 



เปาหมายสูงสุด (Ultimate  Goal) 

เพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมที่ตอบสนองประเด็นยุทธ

ศาสตรการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ควบคูภูมิปญญาทองถิ่น  

การวิเคราะหสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.5.1  จุดแขง็ 

1. มีโครงสรางองคกรและการบริหารที่ชัดเจน 
2. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ  การวิจัยและบริการวิชาการทําให

ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มที ่
3. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ 
4. มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติสูหนวยงานระดับคณะไดอยางเปน

รูปธรรม 
 

1.5.2  จุดออน 
1. สถานที่ทําการของหนวยงานไมเปนเอกเทศ  โดยอยูในอาคารสํานักงานอธิการบดี ทําใหไมสามารถ

ขยายพื้นที่ได และอยูในบริเวณที่ไมเหมาะสม จึงสงผลกระทบตอการใหบริการแกบุคคลภายอก 
2. บุคลากรสวนใหญเปนลูกจางชั่วคราว ทําใหขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานมีอัตราการลาออก

บอย และสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
3. ระเบียบที่เกี่ยวของกับการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยยังอยูในระหวางการยกราง 
 

1.5.3  โอกาส 
1. รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและบริการแกสังคม 
2. สังคมในปจจุบันเปนสังคมฐานความรู ซึ่งตองใชขอมูลที่ผานการวิจัย สงผลใหหนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนใหการสนับสนุนการทําวิจัย 
3. เปนมหาวิทยาลัยใหม ทําใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ            

การอุดมศึกษาในบางแผนงาน / โครงการสูงกวามหาวิทยาลัยที่มีความเข็มแข็งแลว 
 

1.5.4  อุปสรรค 
1. ความเปนมหาวิทยาลัยใหม ทําใหตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาแตเดิม 
2. แมมีกรอบอัตรากําลังของบุคลากร แตขาดงบประมาณเงินเดือน ทําใหไมสามารถเพ่ิมบุคลากรใน

การทํางานได 
 

 
 

 
 
 
 



การวิเคราะหความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

หัวขอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเหตุ 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยช้ันนําแหงโลกอาชีพ ผลิต

ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปน

หนวยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคม

บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

พัฒนาสูสากล 

 

พันธกจิ 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนน

วิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิต

พรอมเขาสูอาชีพ  

2.สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวตักรรม                   

เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน  

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือการสราง

อาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา

สิ่งแวดลอม  

 

1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและ

บริการสังคมใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย 

2.บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและ

บริการสังคม 

3.บริหารและดําเนินงานวิจัยของศูนยวจิัยและถายทอดเทคโนโลยีใน

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการสังคม 

5.สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

6.ประสานงานและถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพ

ของมหาวิทยาลัยแกสังคม 

7.เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปล่ียนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและ

บริการสังคมของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก 

8.สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกับ

หนวยงานตางๆ 

 

ยุทธศาสตร

ชาติ 

-สังคม และคุณภาพชีวิต 

-วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ

นวัตกรรม 

ใชเหมือนกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ  

2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  

3. สรางและถายทอดองคความรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ

ที่ไดมาตรฐาน 

1. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง

บูรณาการที่ได  มาตรฐาน 

 

 

เปาประสงค 1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและ

เทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเขมแข็งและได

มาตรฐานสากล 

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกง

และคนดีท่ีมีทักษะวิชาชีพ) 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลัก  

    เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณา  การเพ่ือการแขงขันใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

 



หัวขอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเหตุ 

 

 

 

 
 

4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ    

ส่ิงแวดลอม 

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณา
การ เพ่ือการแขงขันในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

(กลยุทธหลัก) 

 

 

 

 

 

 

1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 

1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ

ทาง 

1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปน

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา(พัฒนา

นักศกึษา บัณฑิต และรวมมือกับศิษย

เกา) 

2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง

การศึกษาทุกระดับ 

3.1 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสราง

และพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.1 สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ

เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย 

5.2 เผยแพรและถายทอดองค ความรูสู
ความเปนเลิศ 

1. 1 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน

เชิงพาณิชย 

2. 2 เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลวิธี / 

มาตรการ 

 

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน เพ่ือสงเสริม

อาชีพเดิม และสรางอาชีพใหมใหแก

ชุมชนบนพ้ืนฐาน เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.2 จัดตั้งศูนยวิชาการ และวิชาชีพใน

ตางประเทศ 

3.1.3 ผลิตส่ือเพ่ือสรางและพัฒนาวิชาชีพท้ัง 
ภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

3.1.4 จัดต้ังศูนยบริการวิชาการ 

3.1.5 พัฒนาศูนยภาษาเพ่ือใหบริการ

วิชาการ 

3.1.6 พัฒนาศูนยซอมบํารุงเคร่ืองจักร 

3.1.7 ขยายเครือขายความรวมมือการ

บริการวิชาการรวมกับหนวยงาน 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสงเสริมอาชีพเดิม และสรางอาชีพ

ใหมใหแกชุมชนบนพ้ืนฐาน เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.2 พัฒนาศูนยซอมบํารุงเคร่ืองจักร 

1.1.3 ขยายเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการรวมกับหนวยงาน

ภายนอก ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

2.1.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน 

2.1.2 สรางเครือขายการวิจัย 

2.1.3 พัฒนาตนกลานักวจิัย 

2.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

2.1.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย 

2.1.6 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ 

2.1.7 จัดตั้งศูนยวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนระบบงาน 

2.1.8 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเหตุ 

 ภายนอก ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

5.1.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน 

5.1.2 สรางเครือขายการวิจัย 

5.1.3 พัฒนาตนกลานกัวจิัย 

5.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

5.1.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย 

5.1.6 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ 

5.1.7 จัดตั้งศูนยวจิัยสถาบันเพื่อพัฒนา

ระบบงาน 

5.1.8 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา 

5.2.1 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศในดานตาง ๆ 

- จัดต้ังศูนยวิจยัหุนยนตอจัฉริยะ 

- จัดต้ังศูนยวิจยัอาหาร 

- จัดต้ังศูนยวิจยัสิ่งทอ 

- จัดต้ังศูนยวิจยัวิศวกรรม และ เทคโนโลยี

อยางย่ังยืน 

- จัดต้ังศูนยวิจยัและจัดการทางธุรกิจ 

- จัดตั้งศูนยวิจยัและออกแบบผลิตภัณฑ 

5.2.2 จัดต้ังศูนยประสานงานเพ่ือการ
เผยแพรประชาสัมพันธ และสราง

เครือขายดานงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ/
นวัตกรรม ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
 

2.2.1 จัดตั้งศูนยประสานงานเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธและสราง
เครือขายดานงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

 



 

ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ยุทธศาสตร (กลยุทธหลัก) กลวิธี/มาตรการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1. 1 ใหบริการวิชาการแก

สังคม เพื่อสรางและ
พัฒนาอาชีพโดย 

     ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน เพ่ือ
สงเสริมอาชีพเดิม และสรางอาชีพ
ใหมใหแกชุมชนบนพื้นฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.2 พัฒนาศูนยซอมบํารุงเคร่ืองจักร 
1.1.3 ขยายเครือขายความรวมมือการ

บริการวิชาการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม 8 โครงการ 
1. โครงการผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือชวยเหลือคนพิการ 
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบเขียนแบบชิ้นสวน

อุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร 
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกเบ้ืองตน" 
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โปรแกรมชวยการออกแบบแมพิมพ   

(Mold Wizard)" 
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบแมพิมพผลิตขวด PET 
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การคํานวณคาการใชงานตลับลูกปนและ

การวิเคราะหความเสียหาย" 
7. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและการตลาด

ของชุมชนอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
8. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต 

2. 1 พัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ
เชิงบูรณาการ เพื่อ
ประโยชนเชิงพาณิชย 

 

2.1.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน 
2.1.2 สรางเครือขายการวิจัย 
2.1.3 พัฒนาตนกลานักวจิัย 
2.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
2.1.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย 
2.1.6 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ 
2.1.7 จัดต้ังศูนยวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒน

ระบบงาน 
2.1.8 จัดต้ังหนวยจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา 
 

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ 11 โครงการ 
1. โครงการสงเสริมส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม 
2.โครงการ KM Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ประจําป 2554 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางนักวิจัยมืออาชีพ 
5.โครงการตนกลานักวจิัย  มทร.พระนคร 
6.โครงการวิจัยสัญจร 
7.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสูการรับรองมาตรฐาน 
8.การพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเท่ียวของสถานประกอบการ

ดานธุรกิจอาหารในประเทศไทย 
9.พลังงานเช้ือเพลิงจากสวนเหลือใชของปานศรนารายณ 
10.โครงการวิจัยสถาบัน 
11.โครงการวิจัยเร่ือง องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะเด่ือ 
 

ศูนยบมเพาะธุรกิจ 1 ศูนย 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร (กลยุทธหลัก) กลวิธี/มาตรการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. 2 เผยแพรและถายทอด

องคความรูสูความ
เปนเลิศ 

 

2.2.1 จัดต้ังศูนยประสานงานเพ่ือการ
เผยแพรประชาสัมพันธและสราง
เครือขายดานงานวิจัย/
ส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

โครงการเผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 4 โครงการ 
1.โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
2.โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ   

คร้ังท่ี 3 
3.โครงการ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก 
4.โครงการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 5 ศูนย 
1.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ 
3.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร 
4.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช 
5.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


