
 
 

แบบเสนอของบประมาณเงินรายได ประจาํปงบประมาณ พ. ศ. 2555 

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ช่ือโครงการ โครงการวิจัยสัญจร 

ลักษณะโครงการ 

     (    )  1.1   การประชุมเชิงวิชาการ 
     (    )  1.2   การฝกอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     ( )  1.3   การสัมมนา  การเสวนา 
     (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
     (    )  1.5   การวิเคราะห  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
     (    )  1.6   การฝกอบรมเพ่ือถายทอดความรูเทคโนโลยี 
     (    )  1.7   การใหบริการขอมูล  การเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ 
     ()  1.8   อ่ืน ๆ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานกับหนวยงานภายนอก 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี  
(    )  1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
(    )  1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง  
(    )  1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และรวมมือกับศิษยเกา) 
( )  1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
(    )  1.7 สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม  
(    )  1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย  
(    )  1.9 เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ  
 

ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 หัวหนาโครงการ ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ 

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมท้ังผลักดันใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสรางผลงานวิจัยใหไดตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ “ ในระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตมี พรบ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารยของ
มหาวิทยาลัย ตอง/ควรมีผลงานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง” ท้ังนี้ เพ่ือให มทร.พระนคร สามารถพัฒนางานวิจัยท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตขององคกร และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากสํานักงาน 
ก.พ.ร.  สมศ.  และ สกอ. รวมท้ังสภาพบริบทปจจุบันท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและมีการแขงขันสูง ทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับตัวใหเขมแข็งทันตอสถานการณ  มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะการทํางานวิจัย นักวิจัยรวมท้ังผูบริหาร

 



งานวิจัยทุกระดับจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการทํางานอยูเสมอเพ่ือทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน   

จากท่ีกลาวมาขางตน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัย หนวยงานและของมหาวิทยาลัยเติบโตอยางเขมแข็ง 
กาวไปขางหนาอยางม่ันคงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และเพ่ือดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยใหความรู 
แกนักวิจัย ผูปฏิบัติงานดานการวิจัยทุกระดับ  ชี้แจงนโยบาย เปาหมาย แนวทาง และวิธีการดําเนินการใหไดผลตาม
เปาหมายเก่ียวกับเรื่องจํานวนผลงานวิจัยของอาจารย  การตอบปญหาในกรณีท่ีนักวิจัยมีขอสงสัย  รวมท้ังเพ่ือศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยและวิธีการดําเนินงานวิจัยใหประสบความสําเร็จกับหนวยงาน
ภายนอกท่ีเปนตนแบบท่ีดีในการบริหารจัดการและดําเนินวานวิจัย โดยดําเนินการในรูปแบบการสัญจรท้ังภายใน    
และ ภายนอก มทร.พระนคร  
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือชี้แจงแนวทางนโยบายและเปาหมายการทํางานวิจัยของ มทร.พระนคร 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ระหวางผูบริหารงานวิจัยของ มทร.พระนคร กับหนวยงานภายนอก 
3.   เพ่ือใหอาจารย/นักวิจัย ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานวิจัยกับนักวิจัยภายนอก

มหาวิทยาลัย 
4.   เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู ประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชในการทํางานวิจัย และนําผล

การศึกษาดูงานมาปรับปรุงหัวขอการวิจัย แนวคิด และคุณภาพในการทํางานวิจัย รวมท้ังปรับปรุงการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยตอไป 

5.  เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย/นักวิจัยของ  
มทร.พระนคร 
 
กลุมเปาหมาย 

อาจารย นักวิจัย ผูบริหารงานวิจัยทุกระดับ จํานวน 50 คน 
 
สถานท่ีดําเนินการ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ระยะเวลาดําเนินการ  
  กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

ระหวางวันท่ี 23-26 มกราคม 2554 
กิจกรรมท่ี 2 สวพ. พบผูบริหารงานวิจัยและนักวิจัย   
วันเวลา กําหนดภายหลัง 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม 

ป พ. ศ ..2554 ป พ.ศ.2555 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการคําสั่งแตงตั้งและ
คณะกรรมการดาํเนนิโครงการ 

            

2.ประสานงาน วิทยากรและทรัพยากร
ดําเนินงาน 

            

3.ดําเนินโครงการประชุมสัมมนา             

4.ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงาน
ผลการดาํเนนิโครงการ 

            

5.รายงานผลการติดตามการนําความรูไป
ใชประโยชน ภายใน 3 เดือนหลังจากดําเนินโครงการแลวเสร็จ 

การประเมินผลโครงการ 
ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ เชน  
 -  จํานวนกลุมเปาหมาย ไมต่ํากวา 50 คน 
 -  ความรูความเขาใจ  นักวิจัย ผูบริหารงานวิจัยทุกระดับ เขาใจแนวทาง นโยบาย และเปาหมายการบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย และสามารถนําไปปรับใชกับการดําเนินงานวิจัยได  รวมท้ังนําความรูท่ีไดรับจากหนวยงาน
ท่ีเปนตนแบบในการบริการจัดการงานวิจัย มาใชประโยชนในการทํางานวิจัยของตนเอง 

 -  ความพึงพอใจ  ของผูเขารวมโครงการฯ ไมต่ํากวารอยละ 85 
 
วิธีการประเมินผล  

 -  การสังเกตผูเขารวมโครงการ 
 -  ทําแบบประเมินโครงการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมโครงการทราบแนวทางนโยบายและเปาหมายการทํางานวิจัยของ มทร.พระนคร 
2. ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการทํางานวิจัย การบริหารงานวิจัยกับหนวยงาน  
     ภายนอก 
3. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู ประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชในการทํางานวิจัย และนําผลการศึกษา

ดูงานมาปรับปรุงหัวขอการวิจัย แนวคิด และคุณภาพในการทํางานวิจัย รวมท้ังปรับปรุงการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายการประกันคุณภาพ 

 
การรายงานผล 

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ท่ีกองนโยบายและแผน กําหนด และสงรายงานฉบับสมบูรณเม่ือ
โครงการแลวเสร็จ 


