


 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
 

  โครงการจดัทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวชิาการ  
ประจําป 2555 

 
 

เพ่ือถวายความจงรักภักดีเน่ืองในวโรกาส 84 พรรษามหาราช 
 
 
 
 

 
โดย 

 
 
 
 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ชื่อโครงการ     โครงการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 2555 
 
1. บทนํา 
  1.1  ความเปนมาหรือหลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารจัดการงานวิจัย เผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค ของหนวยงานในสังกัด ไดแก 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยมีผลงานทั้งดานการวิจัย การเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม งานคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
จัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการมาเปน ระยะเวลา 4 ปแลว และเผยแพรขอมูล
ผลงานของมหาวิทยาลัยทัง้ในรูปแบบของเอกสารและซีดี แกหนวยงานภายใน จํานวน 17 แหง และหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 610 แหง ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีความประสงคจัด
โครงการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555               
เพื่อใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของในดานตางๆ และไดรับรูถึงผลงานและเผยแพรผลงานสูสาธารณชนตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อรวบรวมคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย      

คลินิกเทคโนโลยี งานบริการวิชาการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  2.  เพื่อจัดทําเอกสารและสื่อซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สูสาธารณชน 
 
2. วิธีดําเนินการ   

2.1  จัดทําขอเสนอโครงการ ขออนุมัติดําเนินงาน พรอมขออนุมัติคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
2.2  แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของ และสงแบบบันทึกขอมูล 
2.3  รวบรวมขอมูลภายในเลม 
2.4  ขออนุมัติจัดจางในการทําเลมเอกสาร ติดตอประสานงานกับโรงพิมพ 
2.5  รวบรวมขอมูลที่ไดจากคณะ แลวนําขอมูลสงโรงพิมพ  
2.6  จัดทําเรื่องเบิกคาใชจายตางๆ พรอมขออนุมัติซื้อซองเอกสารและแสตมป และจัดสงใหกับ

หนวยงานภายในและภายนอก 
 
3.เปาหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
         -  เอกสารรายงานประจําป 2554 - 2555 งานวิจัยและบริการวิชาการจํานวน   1,000   เลม 
         -  เอกสารซีดีจํานวน   1,000   แผน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
         สามารถใชประโยชนจากเอกสารและซีดีเผยแพรในการรายงานผลการดําเนินงานของ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.3 เปาหมาย   
        เวลาดําเนินการ 1 ป (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 
 



4. สถานท่ีดําเนินการ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายโครงการ 

 
6. การใชจายงบประมาณ   เปนเงิน         245,050         บาท     ยอดคงเหลือ   4,950  บาท  
  คาจัดพิมพเอกสารพรอมซีดี    230,050   บาท    
 คาสาธารณูปโภค               15,000 บาท 
 
7. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
  ปญหา อุปสรรค  

ขอมูลที่หนวยงานจัดสงใหสวพ. เปนขอมูลเดิมและยังไมผานการสรุป ไฟลขอมูลที่แนบไมตรงกับ
เอกสารและมีการพิมพผิดพลาด 
  แนวทางแกไข  

ติดตอสงคืนใหทางหนวยงานผูรับผิดชอบปรับปรุงขอมูลและตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอน หลังจาก
น้ันจัดสงให กลุมวิจัย และ กลุมบริการวิชาการ สวพ.ตรวจสอบขอมูลอีกครั้งหน่ึง 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ 
ของโครงการ 

เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนเอกสาร
และซีดีเผยแพร 

เอกสารเผยแพร 1,000  เลม 
ซีดีเผยแพร       1,000  แผน 

เอกสารเผยแพร 1,000  เลม 
ซีดีเผยแพร       1,000  แผน 

2. จํานวนหนวยงาน 
ที่เผยแพรเอกสาร
และซีดี ทั้งภายใน
และภายนอก 
 

627 หนวยงาน 627 หนวยงาน 
1. หนวยงานภายใน  17  หนวยงาน 
- อธิการบดี             - รองอธิการบด ี
-  สภามหาวิทยาลัย   - สภาวิชาการ   
- ประชุมคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก กอง 
- 2 กอง                 - 1 สํานัก  
- 9 คณะ                 
2. หนวยงานภายนอก  610  หนวยงาน 
- มหาวิทยาลัยของรัฐ 102 หนวยงาน 
- มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน 73 หนวยงาน 
- สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 398 หนวยงาน 
- หอสมุดแหงชาติ 17 หนวยงาน 
- วิทยาลัยชุมชน 20  หนวยงาน 
 



การดําเนินงาน 
 

โครงการเอกสารซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 2555 
1. จัดทําขอเสนอโครงการ 
2. ขออนุมัติดําเนินงานการจัดทําโครงการ พรอมขออนุมัติคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
3. แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินงาน พรอมสงรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการฯ 
4. สงแบบบันทึกขอมลูโครงการใหกบัหนวยงานในสังกัด เพื่อขอขอมูลจากหนวยงาน ดังน้ี  
    - โครงการวิจัยประจําป 2555 

- โครงการบริการวิชาการประจําป 2555      ขอมูลตาราง (ตามแบบบันทึกขอมูล) 
- โครงการคลินิกเทคโนโลยปีระจําป 2555 
- ผลงานวิจัยประจําป 2554         
- ผลงานบริการวิชาการประจําป 2554     ขอมูลพรอมภาพ (ตามแบบบันทกึขอมูล) 
- ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจําป 2554 

       5.  รวบรวมขอมลู 
       6.  ขออนุมัติจัดจางในการทําเลมเอกสาร โดยมีข้ันตอนการดังน้ี 
  - แตงต้ังกรรมการการตรวจรบัพัสดุ 
  - มอบกองคลังดําเนินการจัดจาง 
       7.  ติดตอประสานงานกับโรงพิมพ เพื่อจัดทํารูปเลม / ขอเลข ISBN  
       8.  รวบรวมขอมูลจากคณะ สงโรงพมิพ 
       9.  ตรวจสอบขอมูลพรอมตรวจสอบความถูกตองในรายละเอียดขอมูล ภาษา การจัดรูปแบบภาพและ
เน้ือหาใหสอดคลองกัน 
       10.  สํานักพิมพดําเนินการจดัพิมพเอกสาร 
       11.  จัดทําเรื่องเบิกคาใชจาย ดังน้ี 
  - ทําหนังสือขอเบิกคาใชจายโครงการฯ พรอมแนบรายละเอยีดการจัดจางตางๆและสัญญาใน
การจัดทําเอกสารทั้งหมด พรอมอากรแสตมปตามจํานวนเงนิ (1,000 ละ 1 บาท) 
  -  ใหกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นตเอกสาร 
  -  สงเรื่องใหกองคลงัดําเนินการ 
       12. ขออนุมัติจัดซื้อซองเอกสารและแสตมป 
       13.  รับเอกสารพรอมซีดีจากสํานักพิมพ พรอมใบสงของ 
       14.  นําตนฉบับใบสงของของสํานักพมิพมาทําเรือ่งเบกิจาย สงใหกองคลัง เพื่อกองคลงัจะไดทําเรือ่ง
จายเงินใหสํานักพิมพ 
       15. สวพ. จัดสงเลมเอกสารไปยังหนวยงานภายในและภายนอก 
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ผลการดําเนินงาน 
 

1. การรวบรวมผลงานวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย คลินิกเทคโนโลยี งานบริการวิชาการ 
1.1  โครงการวิจัยประจําป 2555  

-  โครงการวิจัยประจําป 2555                  จํานวน  121  โครงการ งบประมาณ 17,693,000  บาท 
       -  โครงการบริการวิชาการประจําป 2555   จํานวน   58  โครงการ งบประมาณ 6,696,540 บาท 

-  โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจําป 2555 จํานวน    11  โครงการ งบประมาณ 3,690,800  บาท 
 1.2  ผลงานวิจัยประจําป 2554 

-  ผลงานวิจัยประจําป 2554    จํานวน 113   ผลงาน  งบประมาณ  20,616,836  บาท 
-  ผลงานบริการวิชาการประจําป 2554  จํานวน  68    ผลงาน  งบประมาณ   9,413,204   บาท 
-  ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจําป 2554  จํานวน  14    ผลงาน  งบประมาณ   3,478,700   บาท  

 1.3 ผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจัย 
 -  ผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยประจําป 2554  จํานวน  8  ผลงาน (รวมคณะ) 
 1.4 ผลงานการเผยแพรผลงานวิจัย 

-  ผลงานการเผยแพรผลงานวิจัยประจําป 2554  จํานวน  6  ผลงาน  
 1.5 ผลงานศูนยบมเพาะธุรกิจ 

-  ผลงานศูนยบมเพาะธุรกิจประจําป 2554 จํานวน  3  ผลงาน  
 

2. การจัดทําเอกสารพรอมซีดี 
2.1 เอกสารงานรายงานวิจัยประจําป 2554-2555 วิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 1,000  เลม 

         2.2 เอกสารซีดี จํานวน 1,000 แผน  
 

3. การเผยแพรเอกสารพรอมซีดี 
  3.1 หนวยงานภายใน 17  แหง  จํานวน   231  ชุด หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก 
อธิการบดี รองอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ประชุมคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก กอง              
คณะ 9 คณะ กองประชาสัมพันธ  กองนโยบายและแผน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                   3.2 หนวยงานภายนอก   610 แหง  จํานวน 610  ชุด  หนวยง านภายนอก  ไดแก 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 102 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน 73 แหง สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
398 แหง วิทยาลัยชุมชน 20 แหง และหอสมุดแหงชาติ 17 แหง 
                 รวม          627       แหง  จํานวน      841     ชุด 
 

4.การเบิกจายงบประมาณ  
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค รวม 

- - 230,050 15,000 245,050   
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5.ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 
 ปญหา อุปสรรค  

ขอมูลที่หนวยงานจัดสงใหสวพ. เปนขอมูลเดิมและยังไมผานการสรุป ไฟลขอมูลที่แนบไมตรงกับ
เอกสารและมีการพิมพผิดพลาด 
  แนวทางแกไข  

ติดตอสงคืนใหทางหนวยงานผูรับผิดชอบปรับปรุงขอมูลและตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอน หลังจาก
น้ันจัดสงให กลุมวิจัย และ กลุมบริการวิชาการ สวพ.ตรวจสอบขอมูลอีกครั้งหน่ึง 
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ภาพรายงานประจําป 2554-2555 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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ภาพรายงานประจําป 2554-2555 งานวิจัยและบริการวิชาการ (ตอ) 
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ภาพรายงานประจําป 2554-2555 งานวิจัยและบริการวิชาการ (ตอ) 
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ภาพรายงานประจําป 2554-2555 งานวิจัยและบริการวิชาการ (ตอ) 
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