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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการ 11 เรื่อง 11 เรื่อง 

2. โครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80.00 100.00 

3. จํานวนผลงาน 495 เรื่อง 521 เรื่อง 

4. ความพึงพอใจ รอยละ 80.00 85.99 

5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 11 เรื่อง 11 เรื่อง 
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ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ      350,000  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง 335,695  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 
สถานที่ดําเนินงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

บทความ จํานวน 30 ผลงาน ประกอบดวย บทความพิเศษ 2 บทความ บทความวิจัย 22 บทความ และบทความ
วิชาการ 6 บทความ รวมจํานวน 30 บทความ 

จัดพิมพวารสารฯ จํานวน 2 ฉบับ คือ ปที่ 6 ฉบับที่  1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555) และ ปที่ 6 ฉบับที่ 2 
(เดือนกันยายน พ.ศ. 2555) จํานวนฉบับละ 1,500 เลม รวม 3,000 เลม 
 เผยแพรวารสาร แกหนวยงานภายในและภายนอก จํานวน 730 หนวยงาน ดังน้ี 
 - หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 24 หนวยงาน 
 - หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 617 หนวยงาน 
 - เครือขาย 8 มทร. 89 หนวยงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เปนวารสารที่ผานการรับรองคุณภาพจาก
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งน้ีไดทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
ที่อยูในฐานขอมูล TCI โดยไดรับการประเมินอยูในวารสารกลุมที่ 1 คือ วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI 
(ระยะเวลา 3 ป จนถึง ธันวาคม 2557)  
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผลงาน 30 ผลงาน 30 ผลงาน 

2. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 4 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ     500,000  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง 267,107  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  14 – 16 ธันวาคม  2554 
สถานที่ดําเนินงาน :  โรงแรมชมจันทร รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี  
ผลการดําเนินงาน   
 โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 4 "วิจัยทั่วหลา เทิดฟาองคราชันย" 
และการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "เทคโนโลยีเพื่อความเจริญยั่งยืน" 
(Technology for Sustainable Development) จัดขึ้นระหวางวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมชลจันทรรีสอรท 
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผลงานเขารวมทั้งหมด 13 ผลงาน แบงออกเปน การประชุมวิชาการรับชาติ  4 ผลงาน ระดับ
นานาชาติ 1 ผลงาน และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเดน  8 ผลงาน มีผูเขารวมชมนิทรรศการผลงานวิจัย จํานวน 
147 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเขาชมงานมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 84.00 
  
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 120 คน 120 คน 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 80.00 84.00 

3. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย ส่ิงประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ     200,000      บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง 165,306.45  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 
สถานที่ดําเนินงาน :  กิจกรรมที่ 1  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
    กิจกรรมที่ 2  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 
    กิจกรรมที่ 3  ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ  
 การจัดนิทรรศการวิจัย ส่ิงประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 
2555 ระหวางวันที่  2-5 กุมภาพันธ 2555  ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปนการ
เผยแพรผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ ของคณาจารยและนักศึกษา อีกทั้งเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
“พระบิดาแหงการประดิษฐไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนานําผลงานเขารวมจัดแสดงจํานวน 2 ผลงาน คือ หมูบาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม และ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสูการรับรอง
มาตรฐาน และยังมีผลงานวิจัยจากคณาจารยและนักศึกษาอีกรวม 24 เรื่อง จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 7 เรื่อง 
คณะวิศวกรรมศาสตร 5 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 4 เรื่อง และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 6 เรื่อง 

กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 การจัดนิทรรศการวิจัย ส่ิงประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ  
ไบเทค บางนา เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อกระตุนความสนใจ สงเสร ิม
ความรู ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาชีพดานวิทยาศาสตรแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยนํา 
10 ผลงาน จากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น และสถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมจัดแสดงนิทรรศการ 

กิจกรรมที่ 3 การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research 2012)  
 การจัดนิทรรศการวิจัย ส่ิงประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรมที่ 3 การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 
2555 (Thailand Research 2012) ระหวางวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 
เซ็ลทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ เพื่อเปนการนําเสนอผลงานวิจัยและแสดงศักยภาพของงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครและเพื่อสรางแรงกระตุนใหแกนักวิจัยในการสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพ ื่อ
พัฒนาสูการยอมรับในระดับสากล โดยมี 16 ผลงาน เขารวมจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบไปดวย ผลงานทั้งหมด 6 คณะ 
1 สถาบัน ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 
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คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย 
และพัฒนา และยังมีการสาธิตการทําผลิตภัณฑอาหารจากภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องนํ้าตาลมะพราวของชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม ไดแก วุนกรอบ วุนกะทิ วุนไข และวุนผลไม 
 การจัดงานครั้งน้ีมหาวิทยาลัยไดรับรางวัล Gold Thailand Research Expo Award 2012 จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิโดยรับโลรางวัลพรอมเงินรางวัล 20,000 บาท 
  

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 1,000 คน 1,085 คน 

2. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการสงเสริมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ      1,000,000  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง 1,000,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 
สถานที่ดําเนินงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 
 โครงการสงเสริมส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม เปนการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการ
นําความรู ทักษะ ประสบการณทางเทคโนโลยี มาคิดคนส่ิงประดิษฐ และสรางสรรคนวัตกรรมใหมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร เพื่อเผยแพร  
สูสาธารณชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. ใหการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 106 ผลงาน งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 2. คณะที่เขารวมโครงการ คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 15 ผลงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
12 ผลงาน คณะบริหารธุรกิจ 4 ผลงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 24 ผลงาน 
คณะศิลปศาสตร 2 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 28 ผลงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ 20 ผลงาน 
 3. มีการเผยแพรผลงานส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมสูสาธารณชนจํานวน 85 ผลงาน 
  
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผลงาน 80 ผลงาน 106 ผลงาน 

2. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                   :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ        500,000  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง        433,549  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันที ่ 23 พฤษภาคม 2555 และ  วันที่ 5 - 8 มิถุนายน  2555 
สถานที่ดําเนินงาน        :  หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4  ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย     
         เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ โรงแรมเทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ประชุมสัมมนาเพื่อใหความรูเก่ียวกับลิขสิทธ์ิกับการเขียนรายงานการวิจัย 
หนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการ และการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  ณ หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4  ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  120 คน  จาก  9 คณะ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูที่เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.40 

กิจกรรมสรางนักวิจัยรุนใหม  ประชุมสัมมนาการเขียนขอเสนอการวิจัยแกอาจารย/บุคลากรที่ยังไมมีผลงาน   
วิจัย ระหวางวันที่  5 – 8  มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน   
จาก  9 คณะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยการจัดการความรู 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูที่เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 89.20 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 100 คน 180 คน 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80.00 รอยละ 88.80 

3. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                 :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการวิจัยสัญจร 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ       250,000  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง        241,579  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  กิจกรรมที่ 1 วันที ่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ  2555  
                          กิจกรรมที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2555 
สถานที่ดําเนินงาน      :   กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
    กิจกรรมที่ 2 หองประชุมอาคารมงคลอาภา หองประชุมเฟองเงิน หองประชุม 2402 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัย ระหวางวันที่ 31 มกราคม  - 3 กุมภาพันธ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน   25 คน จาก 9 คณะ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 89.60 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาปญหาการดําเนินงานบริการวิชาการ ระหวางเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2555     
ณ หองประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ หองประชุมเฟองเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร และหองประชุม 2402 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ผูเขารวมโครงการจํานวน 112 คน  จาก 7 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผูที่เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 81.40 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 50 คน 137 คน 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80.00 รอยละ 85.25 

3. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                     :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการบริการวิชาการสัญจร 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ       235,000  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง       235,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  กิจกรรมที่ 1 วันที ่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ  2555  
                                กิจกรรมที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2555 
สถานที่ดําเนินงาน        :  กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง   
    จังหวัดเชียงราย 

   กิจกรรมที่ 2 หองประชุมอาคารมงคลอาภา หองประชุมเฟองเงิน หองประชุม 2402  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัย ระหวางวันที่ 31  มกราคม -  3  กุมภาพันธ  2555  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวาง 
ผูบริหารงานบริการวิชาการทุกระดับ ของ มทร.พระนคร กับหนวยงานภายนอก มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 25 คน จาก 
9 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี คิดเปนรอยละ 89.10 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาปญหาการดําเนินงานบริการวิชาการ ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม 
มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ หองประชุมเฟองเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร และหองประชุม 2402 คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร เพื่อเปนการชี้แจงแนวทาง นโยบายและเปาหมายการทํางานบริการวิชาการแกสังคม ระบบกลไก
การบริการวิชาการแกสังคม กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม การบูรณาการงานบริการวิชาการสู    
การเรียน การสอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจแก
ผูปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบโครงการ มีผูเขารวมโครงการจํานวน 104 คน  จาก 7 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 81.40  
 

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 50 คน 129 คน 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80.00 รอยละ 85.25 

3. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                   :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายได ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ          250,000  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง        250,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555 
สถานที่ดําเนินงาน        :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการดําเนินงาน 
 จัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2554-2555 ประกอบดวย 
 - ผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ไดแก ผลงานวิจัย 113 ผลงาน บริการวิชาการ 65 ผลงาน คลินิก
เทคโนโลยี 14 ผลงาน 

 - โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไดแก โครงการวิจัย 121 โครงการ  บริการวิชาการ 58 โครงการ  
คลินิกเทคโนโลยี 11 โครงการ  
 

1. การรวบรวมผลงานวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี 

ประจําปงบประมาณ ช่ือผลงาน/โครงการ จํานวนโครงการ/ผลงาน งบประมาณ 

ประจําป 2554 ผลงานวิจัยประจําป 2554 
 - ผลงานวิจัยประจําป 2554 
 - ผลงานบริการวิชาการประจําป 2554 
 - ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจําป 2554 

 
113 ผลงาน 
68 ผลงาน 
14 ผลงาน 

 
20,616,836 
9,413,204 
3,478,700 

รวม 195 ผลงาน 33,508,740 

ประจําป 2555 โครงการวิจัยประจําป 2555 
 - โครงการวิจัยประจําป 2555 
 - โครงการบริการวิชาการประจําป 2555 
 - โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจําป 2555 

 
121 โครงการ 
58 โครงการ 
11 โครงการ 

 
17,693,000 
6,696,540 
  3,690,800 

รวม 190 โครงการ 28,080,340 

2. การจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรฯ 
- จัดพิมพเอกสารและซีดีเผยแพร จํานวน 1,500 ชุด 
- เผยแพรเอกสารและซีดีแกหนวยงานภายในและภายนอก 627 หนวยงาน ดังน้ี 
 (1) หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  17 หนวยงาน  จํานวน  231 ชุด 
 (2) หนวยงานภายนอก  610 หนวยงาน  จํานวน  610 ชุด 
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ผลผลิต                   :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการจัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจําป 2554 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ            38,000  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง          9,240  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันที่  5 – 13 มกราคม  2555 
สถานที่ดําเนินงาน        :  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี
ผลการดําเนินงาน  
 จัดนิทรรศการวิจัย ส่ิงประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2554 
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ 5 – 13 มกราคม 2555 โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการจัดงานเพื่อเผยแพรความรู ส่ิงประดิษฐ แสดงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย อีกทั้งเพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
โดยมีผลงานเขารวมจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการจาก คณะวิศวกรรมศาสตร 2 ผลงาน คือ เครื่องสไลดเผือก โดย
นายสุนทร คําพินิจ และ สีผิวอิฐดินดิบลูกรังดวยวัสดุธรรมชาติ โดยอาจารยนิโรจน เงินพรหม มีผูเขารวมชมผลงาน  200 คน 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมชมผลงานรอยละ  85.40 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 200 คน 200 คน 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80.00 รอยละ 85.40 

3. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                   :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการ การนําเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคราชมงคล    
                                กรุงเทพ 2555(CreTech 2012) “การศึกษาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค” 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายได ประจําป พ.ศ. 2555 
    งบประมาณที่ไดรับ           36,500  บาท 
    งบประมาณที่ใชจายจริง    22,751  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :   วันที่  22 – 24  สิงหาคม  2555 
สถานที่ดําเนินงาน        :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผลการดําเนินงาน 

เขารวมแสดงผลงานวิจัย : โครงการ การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค   
ราชมงคลกรุงเทพ 2555 (CreTech 2012) “การศึกษาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค” ระหวาง วันที่ 22-24 สิงหาคม 
2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 5 เรื่อง ดังน้ี 
 1 .  กา รพัฒนาผ ลิต ภัณฑแ ละบรร จุภัณฑ อาหารจาก สับปะ รด  สํ าหรั บก ลุ ม สหกร ณก าร เกษต ร 
หุบกะพง จํากัด ของ รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส และคณะ 
 2 .  การพัฒนาบรร จุภัณฑขอ ง ใช ในครั ว เ รื อน  ไข เ ค็ ม  และ ไวน  สํ าหรับกลุ มสหกรณการ เกษต ร 
หุบกะพง จํากัด ของ ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ 
 3.  การพัฒนาผลิตภัณฑป านศรนารายณ มัดย อม สําหรับก ลุ มสหกรณการเกษตรหุบกะพง  จํา กัด 
ของ อาจารยกฤตพร ชูเสง และคณะ 
 4. เสนกวยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากเน้ือสัตว ของ ดร.วรลักษณ ปญญาธิติพงศ และคณะ 

5. การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกาซโอโซน ของ ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ และคณะ  
ประเมินความพึงพอใจของผูเขาชมงาน พบวาผูเขาชมงานพึงพอใจตอการจัดนิทรรศการในภาพรวม คิดเปน

รอยละ 87.00  
 

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 100 คน 105 คน 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80.00 รอยละ 87.00 

3. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                  :  ผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ช่ือผลงาน  :  โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประจําปการศึกษา  2555 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  - 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันที่  1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม 2555 
สถานที่ดําเนินงาน        :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการดําเนินงาน  
 ดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ รวมกับ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคล 8 แหง ใน
รายการกาวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 12 ผลงาน จัดขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาระบบการศึกษาและเปดโอกาสให
กลุมเปาหมาย/ผูเรียน/ประชาชนทั่วไป ไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียน สศทท 15 (dltv 15) และ Truevision 200 ทุกวันศุกร ระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 
2555 

1. หุนยนตคนหาและดับเพลิงอัตโนมัติ 
2. โครงการออกแบบชุดอุปกรณผสมสําหรับการฉีดพนเพื่อการทางเกษตร 
3. การพัฒนาและออกแบบเฟอรนิเจอรครัวเพื่อชวยฝกประสบการณใหกับผูพิการทางสายตา 
4. โครงการศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับไขปลาเพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 
5. การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิคที่ใชในการกอสรางในอาคารเพื่อลดการใชพลังงานในอาคาร 
6. โครงการศึกษาพัฒนาเสนใยวัสดุกันกระแทกจากมะพราว 
7. โครงการลดความชื้นของขาวเปลือก 
8. การวิเคราะหการตานอนุมูลอิสระ 
9. โครงการวิจัยออกแบบการจัดเก็บแฟรของรถยนต 
10. การพัฒนาการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเขาใจสถานะของโปรแสจ 
11. การประเมินและการวัดการเกิดสนิมในเหล็ก 
12. วัสดุ G โพลิเมอรจากเถาทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 


