


 

 

 
 

 

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
  เพ่ือถวายความจงรกัภกัดีเนื่องในวโรกาส 84 พรรษามหาราช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



 

 

 
(ก) 

บทสรุปผูบริหาร                                             
 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน้ี เปนกลยุทธหน่ึงของการ

พัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการพัฒนานักวิจัยรุนเกาใหเปนมืออาชีพและสรางนักวิจัยรุนใหม
ประจํามหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกลาวมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง ภายใตกรอบแนวคิดที่วาสภาพบริบททั้ง
ภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับตัวใหทันกับสถานการณดังกลาว 
โดยเฉพาะการทํางานวิจัย นักวิจัยตองไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานใหกาวไป
ขางหนาพรอมกับการเติบโตของมหาวิทยาลัย 
2. วัตถุประสงค 

1. พัฒนานักวิจัยรุนเกาใหเปนมืออาชีพ  
2. สรางนักวิจัยรุนใหมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน โดยไดดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ หองปฏิบัติการมัลติมีเ ดีย    

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีผูเขารวมกิจกรรม จาก 9 คณะ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 
120 คน เปนการใหความรู เรื่อง ลิขสิทธ์ิกับการเขียนรายงานการวิจัย หนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการเขียน
อยางไรไมใหละเมิดลิขสทิธ์ิโดยมี ดร.กริชผกา บูญเฟอง ผูเช่ียวชาญดานทรัพยสินทางปญญา จาก สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนวิทยากร และการใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําขอเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สกว. โดยมี ดร.จัทรวิภา ธนะโสภณ และ คุณวิชาการ จามิกร จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปนวิทยากร ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี คิดเปน
รอยละ 88.40 โดยผูเขารวมกิจกรรมพึงพอใจความรูความเขาใจที่ไดรับสูงสุด รอยละ 90.60 รองลงมา คือ หัวขอ
การอบรม รอยละ 89.80 

กิจกรรมที่ 2 สรางนักวิจัยรุนใหม ระหวางวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเทาทอง จังหวัดชลบุรี          
มีผูเขารวมกิจจกรม จาก 9 คณะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนยการจัดการความรู และสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 60 คน โดยมี รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร จากมหาวิทยาลัยบูรพา และผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ   
ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ วิชิรานนท และ ผูชวยศาสตราจารยบุญธรรม พรเจริญ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เปนวิทยากร ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี คิดเปนรอยละ 89.20 
โดยผูเขารวมกิจกรรมพึงพอใจหัวขอการอบรมสูงสุด รอยละ 92.60 รองลงมา คือความรูความเขาใจที่ไดรับและ
ประโยชนที่จะนําไประยุกตใชงาน รอยละ 91.40  
4. สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

 
การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนกลุมเปาหมายของ 2 กิจกรรม 
 
 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

ไมตํ่ากวา 100 คน 
 
 
ไมตํ่ากวารอยละ 85 

จํานวน 180 คน 
- กิจกรรมที่ 1 จํานวน 120 คน 
- กิจกรรมที่ 2 จํานวน 60 คน 

รอยละ 88.80 
- กิจกรรมที่ 1 รอยละ 88.40 
- กิจกรรมที่ 2 รอยละ 89.20 

  



 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
 

กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
จัดข้ึนในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน จาก 9 คณะ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

กิจกรรมสรางนักวิจัยรุนใหม 
จัดข้ึนระหวางวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555  ณ โรงแรมเทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีผูเขารวม 

โครงการ จํานวน 60 คน  จาก 9 คณะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนยการจัดการความรู และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาใชจายการดําเนินงาน 
 

 

กิจกรรม จํานวนเงิน(บาท) 
คาตอบแทน 114,000 
คาใชสอย 310,290 

คาวัสดุ    9,259 
รวม 433,549 

  
 

ตารางท่ี 2 แสดงหัวขอการบรรยายในกิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
 

หัวขอการบรรยาย วิทยากร 

ลิขสิทธ์ิกบัการเขียนรายงานการวิจัย หนังสือ 
ตํารา เอกสารทางวิชาการ เขียนอยางไรไมให
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ดร.กริชผกา บุญเฟอง 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 
การจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สกว. 
 
 

ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ 
ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

คุณวิชากร จามิกร 
ประสานงานความรวมมือวิจัยและพฒันาสหภาคี  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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ตารางท่ี 3 แสดงหัวขอการบรรยายในกิจกรรมสรางนักวิจัยรุนใหม 
 

หัวขอการบรรยาย วิทยากร 
- ความสําคัญของการวิจัยกบัการพัฒนานักวิจัย 
- จรรยาบรรณนักวิจัย 
- กระบวนการวิจยัและการกําหนดหัวขอ ปญหา คําถามการวิจยั 
- วัตถุประสงค และ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
- การกําหนดตัวแปร และการสรางเครื่องมือ 
- สถิติการวิจัย 

รองศาสตราจารย ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารยจฑุามาศ พีรพัชระ 
ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ วิชิรานนท 
ผูชวยศาสตราจารยบญุธรรม พรเจริญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
 จากการดําเนินการเกบ็รวบรวม แบบประเมินโครงการฯ ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยมือ
อาชีพจากผูเขารวมกิจกรรม 120 คน มีผูตอบแบบประเมิน 93 คน คิดเปนรอยละ 77.50 ผลการประเมินเปน ดังน้ี  
 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 23 24.73 
หญิง 70 75.27 
รวม 93 100   

ตารางท่ี 5 รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอกจิกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ ระดับความพึงพอใจ 
รอยละ x  S.D. การแปลความ 

1. หัวขอการอบรม 89.80 4.49 0.52 ดี 
2. ความรูความเขาใจที่ไดรับ 90.60 4.53 0.58 ดีมาก 
3. ประโยชนที่คิดวาจะนําความรูที่ไดรับ 
    ไปประยุกตใชงาน 

90.20 4.51 0.58 ดีมาก 

4. กระบวนการ การใหบรกิาร เชน 
การประชาสมัพันธ การใหขอมลู 

87.80 4.39 0.66 ดี 

5. สิ่งอํานวยความสะดวกเชน สือ่การอบรม  
หองอบรมอาหารและเครือ่งด่ืม ฯลฯ 

88.20 4.41 0.63 ดี 

6. การบรกิารของเจาหนาที ่ 86.60 4.33 0.78 ดี 
7. วิทยากร(เชา) 85.20 4.26 0.70 ดี 
8. วิทยากร(บาย) 88.60 4.43 0.59 ดี 

รวม 88.40 4.42 0.63 ดี 
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จะเห็นไดวาภาพรวมของความพึงพอใจอยูในระดับดี รอยละ 88.40  ( x   = 4.42) เมื่อพิจารณาจากรายขอ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจความรูความเขาใจที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 90.60 ( x   = 4.53) 
รองลงมาคือ ประโยชนที่คิดวาจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชงาน รอยละ 90.20 ( x   = 4.51) 
 
หัวขอท่ีตองการใหจัดครั้งตอไป  คือ 

1. การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารตางประเทศ วารสารที่มีคา Impact factor 
2. การเขียนรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณใหมีคุณภาพ 
3. สถิติที่ใชในงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล 
4. การเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อทนุทางดานสังคมศาสตร 
5. การเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อทนุทางดานวิทยาศาสตรบริสทุธ์ิ 
6. ทํางานวิจัยกบัผูประกอบการอยางไรไมใหเสียเปรียบ 

ขอเสนอแนะอ่ืน 
1. ควรมีคาตอบแทนสําหรับบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติและมีคา Impact factor 

และอยูในฐานขอมูลสากล 
2. สถานที่สําหรับการอบรมควรจะกวางพอสําหรับผูเขาอบรม 
 

การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสรางนักวิจัยรุนใหม 
จากการดําเนินการเก็บรวบรวม แบบประเมินโครงการฯ ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสรางนักวิจัยรุน

ใหม จากผูเขารวมกิจกรรม 60 คน มีผูตอบแบบประเมิน 47 คน คิดเปนรอยละ 78.33 ผลการประเมินเปน ดังน้ี  
 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 13 27.65 
หญิง 34 72.35 
รวม 47 100 

  

ตารางท่ี 7 รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กจิกรรมสรางนักวิจัยรุนใหม 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ ระดับความพึงพอใจ 
รอยละ x  S.D. การแปลความ 

1. หัวขอการอบรม 92.60 4.63 0.49 ดีมาก 
2. ความรูความเขาใจที่ไดรับ 91.40 4.57 0.50 ดีมาก 
3. ประโยชนที่คิดวาจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชงาน 91.40 4.57 0.50 ดีมาก 
4. กระบวนการ การใหบรกิาร เชนการประชาสัมพันธ  
การใหขอมูล 

86.20 4.31 0.47 ดี 

5. สิ่งอํานวยความสะดวกเชน สือ่การอบรม หองอบรม 
อาหารและเครื่องด่ืม ฯลฯ 

86.20 4.31 0.47 ดี 
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ความพึงพอใจตอโครงการฯ ระดับความพึงพอใจ 
รอยละ x  S.D. การแปลความ 

6. การบรกิารของเจาหนาที่ในดานตางๆ เชน   
การบริการดวยความเต็มใจ  สุภาพ  รวดเร็ว  ฯลฯ 

88.40 4.42 0.50 ดี 

7. วิทยากรเชน การถายทอดความรู การตอบขอซักถาม   
การสรางบรรยากาศระหวางการอบรม  ฯลฯ 

89.40 4.47 0.51 ดี 

รวม 89.20 4.46 0.49 ดี 
 

จะเห็นไดวาภาพรวมของความพึงพอใจอยูในระดับดี รอยละ 89.20 ( x   = 4.46) เมื่อพิจารณาจากรายขอ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจหัวขอการอบรมมากท่ีสุด รอยละ 92.60 ( x   = 4.63) รองลงมา คือ 
ความรูความเขาใจที่ไดรับและประโยชนที่จะนําความรูไปประยุกตใชงาน รอยละ 91.40 ( x   = 4.26) 
 

หัวขอท่ีตองการใหจัดครั้งตอไป  คือ 
1. การทําวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. การบรูณาการความรวมรูระหวางสาขาหรือคณะ 
3. การเขียนรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณใหมีคุณภาพ 
4. สถิติที่ใชในงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล 
5. การทําวิจัยสถาบัน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีกิจกรรมการรวมกลุมของนักวิจัยเพื่อใหนักวิจัยจากทุกคณะไดพบปะและมีปฏิสัมพันธกัน 
2. ควรมีการอบรมในลักษณะน้ีอยางตอเน่ืองเพราะการอบรมแบบแบงกลุมทีม่ีจํานวนคนนอยเปนสิง่ที่ดี

มากทําใหนักวิจยัไดเขาถึงวิทยากรและไดรบัความรูอยางเต็มที ่
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนานักวิจัยรุนใหม  

ไดขอเสนอการวิจัย จํานวน 20 เรื่อง แบงเปนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 เรื่อง สาขา
สังคมศาสตร 15 เรื่อง  

ตารางท่ี 8  ตารางแสดงรายช่ือขอเสนอการวิจัย 

ลําดับท่ี ผลงานขอเสนอการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เจาของผลงาน/หนวยงาน 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากสับปะรดเพ่ือสรางมลูคาเพิม่ทาง

เศรษฐกจิ 
นางสาวชนิดา ประจกัษจิตร 
นางสาวพัชรนันท ยังวรวิเชียร 
นางสาววิสุตา วรรณหวย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 ผลิตภัณฑขนมอบจากลูกตาลสกุเพือ่ประโยชนในเชิงพาณิชย นางสาวเจนจริา บ.ป.สงูเนิน 
นางสาวอินทธีมา หริัญอัครวงศ 
นางสาววีรยา สวางศร ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 การพัฒนาเสนใยบัวหลวงสําหรบังานสิ่งทอ นางสาวมัลลิการ จงจิตต 
นางสาวณัฐชยา เปยแกว 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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ลําดับท่ี ผลงานขอเสนอการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เจาของผลงาน/หนวยงาน 

4 ปรับปรงุกรรมวิธีการรีดทอเหลก็โดยการปรบัปรุงลักษณะชุดหัวดาย
และเคลือบผิวลายเพื่อใชในการผลิตช้ินสวนขอตอ น่ังราน การ
กอสราง 

นายสุรพงษ ชัยรัตนธรรม 
นายธวัชชัย ชาติตํานาญ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

5 ออกแบบชุดเครื่องนอนสําหรบักลุมเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาประเภทดาวนซมิโดรม 

นางสาวดรุณรัตน พิกลุทอง 
นางมัลลิกา จงจิตต 
นางสาวณัฐชยา เปยแกว 
นางสาวรุงฤทัย รําพึงจิตต 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 

ลําดับท่ี ผลงานขอเสนอการวิจัยสาขาสังคมศาสตร เจาของผลงาน/หนวยงาน 
1 ปจจัยเอื้อตอความสําเร็จในการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนให  

มทร.พระนคร เปนองคกรแหงการเรียนรู 
นายสุนทร  เหรียญจื้อ 
ศูนยการจัดการความรู 

2 ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

นางจรรยา  ย่ิงยวด 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

3 ปจจัยทีส่งผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาที่ใชระบบอเีลรินน่ิง
เติมเต็มการเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม 
นางสาวสุวลี  บัวสุวรรณ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 วิเคราะหปจจัยเอือ้ตอการประสบความสําเรจ็ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา : องคประกอบ
ดานการวิจัย 

นางกัญญาณัฐ  พวงแสง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นางสาววัชราภรณ  ชัยวรรณ 
นางสาวรจุิรา  จันทรสุวรรณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 ความสัมพันธระหวางรปูแบบเว็บไซตกับความสามารถในการเขาถึง
สื่ออินเทอรเน็ตของกลุมผูสูงอายุที่เกษียณราชการ  

นางสาวสุพินดา  สุวรรณศร ี
นางสาวดุริยางค  คมขํา 
คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

7 กานําเสนอภาพความเปนทองถ่ินในสินคาทองเที่ยวตลาดคลองลัด
มะยม 

นายพงศกฤษฎ์ิ  พละเลิศ 
คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

8 ความสัมพันธของรูปแบบการบริหารงาน ระบบบัญชีบริหาร และผล
การดําเนินงานของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

นายกําธร  นิมิตภัทร 
นางสาวอุมาพร  สุทธิคุณ 
คณะบริหารธุรกจิ 

9 กลยุทธการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว  
กรณีศึกษาตลาดนางเลิง้ 

นายชัยวุฒิ  ชัยฤกษ 
คณะศิลปศาสตร 

10 การใชกิจกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

อ.สุทธิมา  วันเพ็ง 
อ.ทัศณีย  ทัศระเบียบ 
อ.ศศิวิมล  เรียนทบั 
คณะศิลปศาสตร 

7 



 

 

 
ลําดับท่ี ผลงานขอเสนอการวิจัยสาขาสังคมศาสตร เจาของผลงาน/หนวยงาน 

11 ความตองการจําเปนที่สงผลตอพฤติกรรมการผลิตผลงานวิจยัของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อ.อรจิรา  ธรรมไชยางกรู 
อ.นเรศ  กันธะวงศ 
อ.ประยุทธ  เทียวสุข 
คณะศิลปศาสตร 

12 ปจจัยที่มผีลตอประสทิธิภาพในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายวิโรจน  ย้ิมขลิบ 
นายคณาวุฒิ  มีศิริภัทร 
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 

13 การออกแบบเครื่องแตงกาย บรุุษ สตรี วัยทํางาน โดยใชผากาบบัว
ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

อ.กฤษดา  รัตนางกูร 
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 

14 การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอยอมครามเพ่ือเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ อ.มธุรส  เวียงสีมา 
อ.ฐิติมา  พุทธบูชา 
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 

15 ปจจัยดานการออกแบบเพือ่สรางอัตลกัษณและความสอดคลอง 
กรณีศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 

อ.สุพจน  พรหมพยัคฆ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 
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ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 



 

 

 
ภาพกิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ  

วันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2555 
ณ หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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ภาพกิจกรรมสรางนักวิจัยรุนใหม 
ระหวางวันท่ี 5-8 มิถุนายน 2555 

ณ โรงแรมเทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

ลําดับที ่ หนวยงาน 
จํานวนผูเขารวมโครงการฯ(คน) จํานวนอาจารย/นักวิจัยที่

ไดรับความรูเรื่อง
จรรยาบรรณการวิจัย(คน) 

กิจกรรม 
พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

กิจกรรมสราง
นักวิจัยรุนใหม 

1 วิทยากร 3 5  
2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2 2 2 
3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 26 4 4 
4 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 3 3 3 
5 คณะบริหารธุรกจิ 10 3 3 
6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 1 1 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร 14 3 3 
8 คณะศิลปศาสตร 14 8 8 
9 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบ

แฟช่ัน 
8 5 5 

10 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 

6 2 2 

11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 19 19 
12 สํานักสงเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบียน 
- 2 2 

13 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 2 2 

14 ศูนยการจัดการความรู - 1 1 
 รวม 120 60 55 
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