
 
 

แบบเสนอของบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 
โครงการผู้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

  หน่วยงาน  สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 

ชื่อโครงการ โครงการวิจัยสัญจร 
ลักษณะโครงการ 
        (    )  1.1   การประชุมเชิงวิชาการ 
        (   )  1.2   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
        (   )  1.3   การสัมมนา  การเสวนา 
        (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
        (    )  1.5   การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
        (    )  1.6   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
        (    )  1.7   การให้บรกิารข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
        (   )  1.8   อ่ืน ๆ ศึกษาดูงาน 
 

ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่  
(    )  1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(    )  1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(    )  1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และร่วมมือ

กับศิษย์เก่า) 
(  )  1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7 สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(    )  1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(    )  1.9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

 
 

กลวิธี/มาตรการ  จัดทํา Training Roadmap สําหรับสายวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หัวหน้าโครงการ  นางกญัญาณัฐ พ่วงแสง 

 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมท้ังผลักดันให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัยให้ได้ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ “ ในระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่มี พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ต้อง/ควรมีผลงานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง” ทั้งน้ี เพ่ือให้ มทร.พระนคร สามารถ
พัฒนางานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
จากสํานักงาน ก.พ.ร.  สมศ. และ สกอ.  



 
 

สิ่งที่สําคัญอีกประเด็นหน่ึงคือสภาพบริบทปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง ทําให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้เข้มแข็งทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการ
ทํางานวิจัย นักวิจัยรวมทั้งผู้บริหารงานวิจัยทุกระดับจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการทํางานอยู่
เสมอเพ่ือทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   

จากที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยของนักวิจัย หน่วยงานและของมหาวิทยาลัยเติบโตอย่างเข้มแข็ง ก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และเพ่ือดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ความรู้แก่
นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยทุกระดับ  ช้ีแจงนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง และวิธีการดําเนินการให้ได้ผลตาม
เป้าหมายเก่ียวกับเรื่องจํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์  การตอบปัญหาในกรณีที่นักวิจัยมีข้อสงสัย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยและวิธีการดําเนินงานวิจัยให้ประสบความสําเร็จกับหน่วยงานภายนอกที่เป็น
ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการงานวิจัย โดยดําเนินการในรูปแบบการสัญจรทั้งภายใน และภายนอก มทร.พระนคร  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือช้ีแจงแนวทางนโยบายและเป้าหมายการทํางานวิจัยของ มทร.พระนคร 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารงานวิจัยของ มทร.พระนคร กับหน่วยงาน

ภายนอก 
3.   เพ่ือให้อาจารย์/นักวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานวิจัยกับนักวิจัยภายนอก

มหาวิทยาลัย 
4.   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานวิจัย และนํา

ผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงหัวข้อการวิจัย แนวคิด และคุณภาพในการทํางานวิจัย รวมทั้งปรับปรุงการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 สัมมนา : ผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ของคณะ จํานวน 160 คน  
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน : ผู้บริหารงานวิจัย จํานวน 30 คน 

 

สถานที่ดําเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กิจกรรมที่ 2 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 : 29 ตุลาคม 2555 
กิจกรรมที่ 2 : 19 – 22 ธันวาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การดําเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการ) 
 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 

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. จัดทําโครงการฯและขออนุมัติ
ผู้บริหาร 

            

2. ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

3. ประสานงานโครงการฯ             

4. ดําเนินโครงการ             
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

            

6. รายงานผลการติดตามการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ภายใน  2 เดือน  หลังจากโครงการแล้วเสร็จ 

 
การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
  -  จํานวนกลุ่มเป้าหมาย  190  คน 
 -  ความพึงพอใจ  ของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการให้บริการ  ร้อยละ  85 
 -  ผู้ใช้บริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์    ร้อยละ  84 
  -  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ  ร้อยละ 78 

 
วิธีการประเมินผล  
 1. การสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. ทําแบบประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางนโยบายและเป้าหมายการทํางานวิจัยของ มทร.พระนคร 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทํางานวิจัย การบริหารงานวิจัยกับหน่วยงาน

ภายนอก 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานวิจัย และนําผล

การศึกษาดูงานมาปรับปรุงหัวข้อการวิจัย แนวคิด และคุณภาพในการทํางานวิจัย รวมทั้งปรับปรุงการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพ 

 
การรายงานผล 

การรายงานผลถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่  10  ของเดือนที่ถัดจากเดือนที่ดําเนินการ  
 

 
 



 
 

 
 


