
1 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่  3/2557 
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. 

  ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  ส านักงานอธิการบดี 
-------------------------- 

 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ       ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร    ภู่อภิสิทธิ์       กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ    วิชิรานนท์       กรรมการ 
4. คุณเวชยันต์       เฮงสุวนิช       กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม     พรเจริญ       กรรมการ 
6. ดร.กาญจนา       ลือพงษ์        กรรมการ 
7. นางวันดี       ช่วยประยูรวงศ์      กรรมการ 
8. นางพลอยวรินทร์     รังสิกรรพุม       เลขานุการ 
9. นางสาวอินท์ธีมา     หิรัญอัครวงศ์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวรุจิรา      จุ่นบุญ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวชนิดา      ประจักษ์จิตร      หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
2. นางสาวชาวิณี      บินกาซีเมน           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  

       เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง   

1) คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา จะหมดวาระในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จึงขอเชิญประชุมอีกครั้งก่อนหมดวาระ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 
09.30 น. และขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน 

2) มอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กันยายน 2557 
3) มอบรายงานประจ าปี 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    1.2  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
1) ผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
     ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน  2557 
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วาระ/มต ิ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ 
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 2 
มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 2 โครงการ และมี
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนก าหนดระยะเวลา จ านวน 1 
โครงการ   
มติ :  เห็นชอบ และควรมีการส ารวจความต้องการจากคณะต่าง 
ๆ ก่อนการด าเนินโครงการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง 
และได้ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการที่ครบถ้วน 
 
4.2 ผลการติดตามการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ที่มา :  สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  
มติ : เห็นชอบและควรเพิ่มข้อมูลสัดส่วน 
งบประมาณวิ จั ย ต่ อนั ก วิ จั ย  ซ่ึ ง เป็ นข้ อ มู ลสะท้ อนถึ ง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

 
-  ส ารวจความต้องการหลังสิ้นสุด
โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย 
รวมทั้งสิ้น 37,609,700 บาท มีนักวิจัย 
จ านวน 241 คน และอาจารย์ประจ า 
596 คน คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณวิจัย
ต่อนั กวิ จั ย  156 ,056 .85บาท/คน 
งบประมาณวิจัยต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 63,103.52 บาท/คน 
 

 
- กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กลุ่มวิจัย  
 
 
 
 
 
 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    เลขานุการคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยฝ่ายเลขานุการได้
จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ แล้ว และไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข   

 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
        ไม่มี   
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
        4.1  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดท าระเบียบบริการวิชาการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จึงได้
จัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการข้ึนเพ่ือน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการยกร่างระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ถามความเห็นจากคณะกรรมการ โดยได้รับข้อคิดเห็น
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรลดอัตราการจัดสรรเงินน าเข้ามหาวิทยาลัยลดลง 
จากเดิม 20 % เหลือเพียง 10 % 
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                                                                              รา่ง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... 
--------------------------------------- 

       โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีระเบยีบวา่ดว้ยการใหบ้ริการวชิาการ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ และ การด าเนินการเกีย่วกบัการใหบ้ริการ
วิชาการขึ้นเป็นแนวทางปฏบิัติงาน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมคร้ังที่               เมื่อวันที่                  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1.  ระเบยีบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ 
บริการวิชาการ พ.ศ. ....” 
  ข้อ 2.  ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  บรรดาระเบยีบ  ข้อบังคับ  ค าสัง่  และประกาศใด ๆ  ในส่วนที่ได้บัญญตัิไว้แล้วในระเบียบนี้หรอืซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4.  ในระเบยีบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   “หน่วยงาน” หมายความวา่  ส านักงานอธิการบดี   คณะ  สถาบัน  ส านัก วิทยาลัย  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย 
   “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี   คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน   ผู้อ านวยการส านัก   และ
หัวหน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ในสังกัดมหาวิทยาลัย 
   “ผู้รับผิดชอบโครงการ”  หมายความวา่  คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดหีรือหัวหน้าหนว่ยงาน ให้รบัผิดชอบใน
การบริหารจัดการ การให้บริการวิชาการ 
   “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   “การให้บริการวิชาการ”  หมายความวา่ การบริการเพื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่บุคคลหรือหน่วยงานและก่อให้เกิดรายได้จากการ
ให้บริการ   รวมทั้งการบริการด้านสาธารณประโยชน์  และการบริการแก่ชุมชน  โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชพี 

หมวดที ่1 
การบริการวชิาการ 

  ข้อ 5.  ให้มหาวิทยาลยัมีอ านาจใหบ้ริการวิชาการ  ดังต่อไปนี ้
   (1)  การให้บรกิารวิชาการระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
   (2)  การให้บรกิารวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอื่นของรัฐ 
   (3)  การให้บรกิารวิชาการแก่องค์กรเอกชน หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 
  ข้อ 6.  ประเภทการให้บริการวิชาการ ได้แก่ 
   (1)  การจัดฝกึอบรม ประชุม  และสัมมนา   
   (2)  การค้นคว้า  ส ารวจ  วิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
   (3)  การวางระบบ ออกแบบ  สร้าง  ประดิษฐ์  ผลิตและติดต้ัง 
   (4)  การให้บรกิารข้อมูลให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชพี 
   (5)  การให้บรกิารวจิัยหรอืรับจ้างท าวิจยั 
   (6)  การเขยีนทางวิชาการ งานแปล และการผลิตสื่อ 
   (7)  การให้บรกิารสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   (8)  การให้บรกิารวิชาการอื่น ๆ 

หมวดที ่2 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 

  ข้อ 7.  ให้มหาวิทยาลยัแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วย 
     (1)  อธกิารบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
     (2)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบรกิารวิชาการเป็นรองประธานกรรมการ 

               (3)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานคลัง คณบดี ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี และผูอ้ านวยการกองคลังเป็นกรรมการ 
     (4)  ผูอ้ านวยการที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานกุาร                   

                    กรณีจ าเป็นและเห็นสมควร อาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน 
  ข้อ 8.  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
   (1)  เสนอแผนการใหบ้ริการวิชาการต่อมหาวิทยาลัย 
   (2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการให้บรกิารวิชาการประเภทต่าง ๆ 
   (3)  พิจารณาให้ความเห็นเกีย่วกับการให้บริการวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาของ ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
   (4)  ก ากับดูแลติดตามการปฏบิัติงานบรกิารวิชาการให้เป็นไปตามขอ้บังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   (5)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏบิัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
   (6)  สรุปรายงานผลการบริการวิชาการประจ าปีเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยั 
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หมวดที ่3 
การพิจารณาการใหบ้ริการวชิาการ 

  ข้อ 9.  การให้บริการวิชาการต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่หน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ 
   (2)  เป็นการให้บรกิารวิชาการตามภารกิจหรือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน 
   (3)  เป็นการให้บรกิารวิชาการที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อภาระงานประจ า 
   (4)  เป็นการให้บรกิารวิชาการในลักษณะของการเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจยัไปสู่เชิงพาณิชย์ 
   (5)  เป็นการให้บรกิารวิชาการที่ได้รับค่าบริการเพียงพอกับค่าใช้จา่ยรวมทั้งเงินน าส่งให้มหาวิทยาลัยและหนว่ยงาน 
   (6)  การให้บรกิารวิชาการ ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีสว่นร่วมเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่สามารถน าไปใช้ใน
การประกอบวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้น 

หมวดที ่4 
รายไดแ้ละการน าสง่เงิน 

  ข้อ 10.  เงินรายได้ตามระเบียบนี้ได้แก ่
   (1)  รายรับทีจ่ัดเก็บจากผู้รับบริการ 
   (2)  เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น 
   (3)  รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
  ข้อ 11.  ให้มกีารออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดให้แกผู่้รับบริการทุกคร้ัง ที่มีการรับเงิน  โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
รายได้หรือเงินมัดจ าหรือค่าบริการรับล่วงหน้าการให้บริการวิชาการเรื่องใด 
  ข้อ 12.  รายได้จากการให้บริการวิชาการให้น าส่งเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนดโดยออกเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีการให้บริการวิชาการใดไม่อาจน าเงินส่งให้มหาวิทยาลยัและหน่วยงานได้ตามประกาศของมหาวิทยาลยั    หนว่ยงานต้องชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งต่ออธิการบดีและให้อธกิารบดีมีอ านาจพิจารณายกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของเงินที่ต้องน าส่งได้ตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ 13.  กรณีหนว่ยงานรับเงินจากผู้รับบริการเองให้น าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัต่อกองคลัง ภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน  
หากมีการรบัเงินมากกว่าหนึ่งงวดให้น าส่งค่าบ ารุงเมื่อได้รบัเงินงวดสุดท้ายแล้ว 

หมวดที ่5 
การด าเนินการให้บริการวิชาการ 

  ข้อ 14.  ให้หวัหนา้หน่วยงานมีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการให้บริการวิชาการและแต่งต้ังผู้ท าหน้าที่รับจ่ายเงิน  จดัท าบัญชี  จัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ตรวจสอบของหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการวิชาการ 
  ข้อ 15.  การขออนุมัตกิารให้บริการวิชาการ 
   ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าประมาณการรายรับ รายจ่าย ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  ข้อ 16.  ผู้มีอ านาจอนุมัติการให้บรกิารวิชาการ ดังนี้ 
   (1)  อธกิารบดีมีอ านาจอนุมัติโดยไม่จ ากัดวงเงิน  กรณีวงเงินบริการวชิาการมมีูลค่าเกิน 10,000,000  บาท   ให้อธกิารบดีอนุมัติ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   (2)  หัวหน้าหนว่ยงาน  มีอ านาจอนุมัตกิารให้บริการวิชาการที่มีวงเงินไม่เกิน 4,000,000   บาท   
  ข้อ 17.  เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินการบริการวิชาการแลว้ให้หน่วยงานส่งส าเนาแบบการขออนุมัติการบริการวิชาการให้กองคลัง ภายใน 7 
วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้อนุมัต ิ
  ข้อ 18.  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติใช้ดุลพินิจทีจ่ะก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจ าหรอืเงินค่าบริการล่วงหน้าจากผู้รับบริการวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินงาน 
  ข้อ 19.  การให้บริการวิชาการใดที่ต้องมีการท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงให้หวัหน้าหนว่ยงานเป็นผู้มอี านาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยและหากการให้บริการวิชาการดังกล่าว มกีารก าหนดให้เรียกเก็บเงินมัดจ าหรือค่าบริการลว่งหน้าให้ก าหนดเป็นเง่ือนไขไว้
ในสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
  ข้อ 20.  กรณีที่ต้องมีการวางเงินประกนัการเสนอราคา ประกันสัญญา หรือผลงาน  ให้ขออนุมัติต่ออธิการบด ี โดยใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยหรือหนว่ยงานแลว้แต่กรณี  และให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าเงินดังกล่าวส่งคืนมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานเมื่อเสร็จสิ้นข้อผูกพัน 
  ข้อ 21.  การให้บริการวิชาการจะด าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และรายละเอยีดที่ได้รับอนุมัติ 
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประมาณการรายรับ  รายจา่ย  หรือมกีารเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของการบริการวิชาการในระหวา่ง
ด าเนินงานหรือการยกเลิกการด าเนินการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ผู้รับผิดชอบต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจก่อนด าเนินการหรือการยกเลิก
การบริการวิชาการ 
  ข้อ 22.  ให้หวัหนา้หน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณประเภทออมทรัพย ์ ขึ้น 2 บัญช ีและบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันเพื่อสั่งจา่ยเช็ค ดังนี้ 
   (1)  บัญชีเงินฝากธนาคาร  ค่าบริการวิชาการ  ส าหรับฝากเงินรายได้เพื่อใช้ในการด าเนินการบริการวิชาการและเปิดบญัชีเงินฝาก
กระแสรายวันควบคู่กันเพือ่ใช้ในการสั่งจ่ายเช็ค  โดยใหธ้นาคารตัดยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกครั้งที่จ่ายเงินตามเช็ค 
   (2)  บัญชีเงินฝากธนาคาร  ค่าบ ารุงหนว่ยงาน  ส าหรับฝากเงินค่าบ ารุงหน่วยงานและ เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการ 
  กรณีการใหบ้ริการวชิาการที่มีวงเงินรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท  ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะไมน่ าฝากธนาคารก็ได้ 
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  ข้อ 23.  การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของหัวหนา้หน่วยงาน 
  ข้อ 24.  การจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานการจา่ยที่ถกูต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และส่งให้หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ
บันทึกรายการและเกบ็ไว้ตรวจสอบ 
  ข้อ 25.  การให้บริการวิชาการใดที่หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลยพินิจไม่เรียกเกบ็เงินมัดจ าหรือ เงินค่าบริการล่วงหน้าจากผู้รบับริการ  ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือหนว่ยงาน ไปทดรองจ่ายในการด าเนินงานบริการวิชาการได้  ไม่เกินวงเงินรายได้หักด้วยค่า
บ ารุงมหาวิทยาลัยและหนว่ยงาน 
  ข้อ 26.  การขอยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายดงักล่าวให้ท าสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ  ตามแบบทีก่ระทรวงการคลังก าหนดและให้น าเงินส่งคืน
ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันทีห่น่วยงานได้รับเงินค่าบริการวิชาการ 
  ข้อ 27.  ให้หวัหนา้หน่วยงานมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบของหนว่ยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องของเอกสารการรับ จ่ายเงิน การ
บันทึกบัญชี/ทะเบยีน รายงานการเงิน และเสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงาน  

ให้หน่วยงานเกบ็รักษาเอกสารเกีย่วกบัการบริการวิชาการ  ทะเบยีนและงบการเงินแยกแต่ละงานไว้เพือ่ให้ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
  ข้อ 28.  กรณีมีเงินรายได้สุทธิคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จา่ยทั้งหมดแลว้ให้หนว่ยงานโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  ค่าบ ารุงหน่วยงาน 
  ข้อ 29.  ให้หวัหนา้หน่วยงานมีอ านาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินบ ารุงหนว่ยงานและสาขาวชิา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพื่อประโยชนต์ามพันธกิจและการพัฒนาบุคลากร    โดยจัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายเงิน พร้อมทั้งจัดเกบ็ใบส าคัญคู่จ่ายให้ครบถว้นตาม
ปีงบประมาณ 
  ข้อ 30.  กรณีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับงานบริการวิชาการ  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ให้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานตามระเบยีบนี ้
 

หมวดที ่6 
การด าเนินการด้านพัสด ุ

  ข้อ 31.  การด าเนินการเกีย่วกับการพัสดุด้วยเงินรายได้จากการบริการวิชาการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนี้  การใดมิได้ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมทั้งระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ 32.  การซ้ือการจา้งและการเช่าในการด าเนินการบริการวิชาการให้กระท าโดยหลักเกณฑ์ และวธิีการดังต่อไปนี้ 
   (1)  วธิีตกลงราคาให้ใช้กับการซ้ือ  การจ้าง  และการเช่าครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไม่เกิน   400,000  บาท 
   (2)  วธิีสอบราคา ให้ใช้กับการซ้ือ  การจ้าง  และการเช่าครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  400,000  บาทแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
   (3)  วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้กับการซ้ือ  การจ้าง  และการเช่าครั้งหนึ่ง    ซ่ึงมีราคาเกินกว่า 3,000,000 บาท 
   (4)  วธิีพิเศษให้ใช้กับการซ้ือ  การจา้ง  และการเช่าครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 400,000 บาท  ใหก้ระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้ 
    ก.  เป็นพัสดุที่ต้องด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยเร่งด่วนหากล่าชา้จะมีผลกระทบ ตอ่การด าเนินงาน 
    ข.  เป็นพัสดุที่จ าเป็นตอ้งซ้ือจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศหรือผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศ 
    ค.  เป็นงานที่ต้องการผู้มีฝีมือเฉพาะด้าน หรือผู้ที่มีความช านาญเป็นพิเศษ 
    ง.  เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็น   ต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะหรือเป็นพัสดุที่
เกี่ยวกบัการทดสอบมาตรฐาน 
   (5)  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ได้แกก่ารซ้ือหรือการจ้างจากส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ใดที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้กระท าได้ 
  ข้อ 33.  ให้หวัหนา้หน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานระดบักองเป็นผู้มีอ านาจอนุมัตกิารก่อหนี้ผูกพันรายจา่ย  และมอี านาจลงนาม ในสัญญา 
ข้อตกลงในการจัดหาพัสดุที่ใช้ในการบรกิารวิชาการตามระเบยีบนี้ 

หมวดที ่7 
การรายงานผลการบริการวิชาการ 

  ข้อ 34.  ให้ผู้รับผิดชอบบริการวิชาการจัดท ารายงานการเงินเสนอหัวหนา้หน่วยงายภายใน 30 วัน นบัแต่วันทีก่ารด าเนินการบริการเสร็จ
สิ้น 
  กรณีการบริการวิชาการใดด าเนินการไม่เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการเสนอ
หัวหน้าหน่วยงาย ภายใน 30 วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ 
  ข้อ 35.  ให้หนว่ยงานจัดท าสรุปรายงานการเงินและผลการด าเนินการบริการวิชาการเสนอให้ กองคลัง  ภายใน 45 วันนับแต่สิ้น
ปีงบประมาณ 
  ข้อ 36.  ใหก้องคลังจัดท าสรุปรายงานการเงินและผลการด าเนินการบริการวิชาการ   ของทุกหน่วยงานเสนอคณะกรรมการ ภายใน 60 วัน
นับแต่สิ้นปงีบประมาณ 
  ข้อ 37.  การบริการวิชาการใดได้รับอนุมัติให้ด าเนินการไปก่อนที่ระเบยีบนี้ใช้บงัคับ ให้ด าเนินการไปตามระเบียบเดิมโดยอนุโลมจนกว่าจะ
ด าเนินการเสร็จสิ้น 
  ข้อ 38.  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มอี านาจออกประกาศมหาวิทยาลยัฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามตามระเบียบนี ้   
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่

         นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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                ร่าง 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เร่ือง  การน าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในการให้บริการวิชาการ 
------------------------------------------- 

      อาศัยอ านาจตามความในข้อ ....  ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                      วา่ด้วยการให้บริการวิชาการ 
พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงออกประกาศเกีย่วกับ การน าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและหนว่ยงาน  โดยให้น าส่งเงินในอัตรา
ร้อยละของการให้บริการวิชาการ  ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นใด ในอัตราดังนี้ 
      1.  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 

    มหาวิทยาลัย  อัตราร้อยละ …………5……………… 
    หน่วยงาน  อัตราร้อยละ …………5……………… 
    สาขาวิชา  อัตราร้อยละ …………5……………… 

     2.  หน่วยงานที่มิได้จัดการเรียนการสอน 
    มหาวิทยาลัย  อัตราร้อยละ ………….……………… 
    หน่วยงาน  อัตราร้อยละ ………….……………… 

     ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 
1. การฝึกอบรม  สัมมนา อภปิราย  และบรรยาย 

หน่วยงาน อัตราการปันสว่นค่าใช้จ่าย 
มหาวิทยาลัย ร้อยละ..............................................ของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ร้อยละ..............................................ของ 
สาขาวิชา ร้อยละ..............................................ของ 

• ค่าสาธารณูปโภค 
• ค่าเอกสารค่าวัสด ุ
• ค่าอาหาร 

2. การค้นคว้า  ส ารวจ  วิเคราะห์  ทดสอบและตรวจสอบ 
หน่วยงาน อัตราการปันสว่นค่าใช้จ่าย 

มหาวิทยาลัย ร้อยละ..............................................ของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ร้อยละ..............................................ของ 
สาขาวิชา ร้อยละ..............................................ของ 

• ค่าด าเนินการของหน่วยงาน....................................... 
ให้บริการ 
• ค่าสาธารณูปโภค 
• ค่าสึกหรอ เครื่องจักร 
• ค่าด าเนินการของหน่วยงาน 
 จัดบริการ 
• ค่าตอบแทนผู้ด าเนินการ 

3. การวางระบบ  เขยีนแบบ  ค านวณแบบ  ประดษิฐ์  สร้างเครื่องและติดต้ัง 
หน่วยงาน อัตราการปันสว่นค่าใช้จ่าย 

มหาวิทยาลัย ร้อยละ..............................................ของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ร้อยละ..............................................ของ 
สาขาวิชา ร้อยละ..............................................ของ 

 
 

4. การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงาน อัตราการปันสว่นค่าใช้จ่าย 

มหาวิทยาลัย ร้อยละ..............................................ของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ร้อยละ..............................................ของ 
สาขาวิชา ร้อยละ..............................................ของ 
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5. การให้บริการวิจยั หรือรับจ้างท าวิจัย 

หน่วยงาน อัตราการปันสว่นค่าใช้จ่าย 
มหาวิทยาลัย ร้อยละ..............................................ของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ร้อยละ..............................................ของ 
สาขาวิชา ร้อยละ..............................................ของ 

 
6. การเขียนทางวิชาการ  งานแปลและงานผลิตสื่อ 

หน่วยงาน อัตราการปันสว่นค่าใช้จ่าย 
มหาวิทยาลัย ร้อยละ..............................................ของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ร้อยละ..............................................ของ 
สาขาวิชา ร้อยละ..............................................ของ 

 
 
7. การให้บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

หน่วยงาน อัตราการปันสว่นค่าใช้จ่าย 
มหาวิทยาลัย ร้อยละ..............................................ของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ร้อยละ..............................................ของ 
สาขาวิชา ร้อยละ..............................................ของ 

 
 
8. การให้บริการวิชาการอื่น ๆ 

หน่วยงาน อัตราการปันสว่นค่าใช้จ่าย 
มหาวิทยาลัย ร้อยละ..............................................ของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ร้อยละ..............................................ของ 
สาขาวิชา ร้อยละ..............................................ของ 

 
 

 
แบบการขออนุมัติการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
1.  หน่วยงาน (คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง)....................................................................................................... 
    ผู้รับผิดชอบ................................................ต าแหน่ง.............................................สังกัด............................. 
    ผูร้่วม..........................................................ต าแหน่ง.............................................สังกัด............................. 
    ผู้ร่วม..........................................................ต าแหน่ง.............................................สังกัด............................. 
    ผู้ร่วม..........................................................ต าแหน่ง.............................................สังกัด............................. 
2.  เร่ืองการบริการวิชาการ............................................................................................................................... 
    2.1  ประเภทของการบริการวิชาการ........................................................................................................... 
    2.2  ลักษณะของการจัด  หน่วยงานจัด  หน่วยงานจัดร่วมกับ.................................. 
    2.3  ผู้รับบริการวิชาการ.............................................................................................................................. 
3.  หลักการและเหตุผลในการจัดบริการวิชาการ………………………………………………………………………………….. 
    ...................................................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................................................... 
4.  วัตถุประสงค์  เปา้หมาย  หรือผลผลติหรือผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ...................................................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................................................... 
5.  การด าเนินการบริการวิชาการ 
    5.1  สถานที่ด าเนินการ................................................................................................................................. 
    5.2  วธิีการด าเนินการ................................................................................................................................... 
    5.3  ขั้นตอนในการด าเนินการและวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละขั้นตอน............................................... 
    5.4  ระยะเวลาด าเนินการ.............................................................................................................................. 
      วันเร่ิมต้น.................................................................วันสิ้นสุด................................................................. 
6.  ประมาณการรายรับและรายจ่ายการบริการวิชาการ 
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    (ก) ประมาณการรายรับ (ให้แสดงแหล่งที่มาของรายรับประเภทและอัตราทีจ่ัดเก็บ  เช่น เหมาจ่าย หรือ 
        เป็นอัตรารายบุคคล ฯลฯ) 
  1.  รายรับค่า...............................................    xxx 
  2.  รายรบัค่า...............................................    xxx 
    รวมรายรับ                        xxx 
     (ข)  ประมาณการรายจ่ายของโครงการ 
      1.  เงินค่าบ ารุง 
  1.1  เงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย           xxx   
  1.2  เงินค่าบ ารุงหน่วยงาน                 xxx 
  1.3  เงินค่าบ ารุงสาขาวิชา            xxx     xxx 
      2.  รายจา่ยในการด าเนินงานบริการวิชาการ 
  (ให้แสดงรายละเอียดประเภทรายจ่ายตามลักษณะที่เกิดขึ้นจริง) 
  2.1  ค่าจ้าง 
   •……………………………………          xxx 
                   •……………………………………           xxx      xxx 
  2.2  ค่าตอบแทน 
   • ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบบริการวิชาการ   xxx 
   • ค่าตอบแทนผู้ร่วมบริการ                 xxx 
                   •……………………………………                xxx     xxx 
  2.3  ค่าใช้สอย 

•……………………………………     xxx 
•……………………………………     xxx      xxx 

  2.4  ค่าวัสด ุ
   •……………………………………          xxx 

•……………………………………     xxx  xxx 
  2.5  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย ์, โทรเลข , โทรศัพท์ ฯลฯ)  xxx 
   

2.6  ค่าครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน   xxx 
        (ถ้ามีให้ระบุรายการและวงเงิน) 
  2.7  อื่น ๆ .........(ระบุ)............      xxx 
     รวมรายจา่ยทั้งสิ้น     xxx 
 (ค)  สรุปประมาณการรายรับสูงกวา่รายจ่ายเป็นจ านวน    xxx 
 
 
      ลงชื่อ...............................................ผู้เสนออนุมัติ 
            (..............................................) 
             วันที่....................................... 
  
         แบบงบการเงินบริการวิชาการ 

งบการเงินการบริการวิชาการ 
เรื่อง................................................ 

ณ  วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ........ 
 
รายรับ 
 1.  รายรับที่จัดเกบ็ได้ทั้งหมด    xx 
     2.  เงินที่มีผู้บริจาคให้ (ถ้ามี)    xx 
 3.  รายรับอื่น (ถ้ามี)      xx  
    รวมรายรับทั้งสิ้น   xx xxx 
รายจ่าย 
 1.  ค่าบ ารุง 
  • มหาวิทยาลัย      xx 

• หน่วยงาน     xx 
• สาขาวิชา     xx  xx 

 2.  รายจา่ยจริงที่เกิดขึ้นในโครงการตามรายการ 
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     ในประมาณการ 
  ค่าจ้าง       xx 
  ค่าตอบแทน      xx 
  ค่าใช้สอย       xx 
  ค่าวัสด ุ       xx 
  ค่าสาธารณูปโภค     xx 
  ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) แสดงรายการ   xx 
  อื่น ๆ       xx  xx 
 3.  รายจา่ยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ประมาณการไว้เดิม xx 
     ซ่ึงหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติตามที่ผู้รบัผิดชอบโครงการเสนอ  
  ค่า........................................................... xx 
   รวมรายจา่ยทั้งสิ้น    xxx  xxx 
  คงเหลือรายรับสุทธิ (ที่ต้องน าส่งเพิ่ม)    xxx 
    ลงชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบการบริการวิชาการ 
    ลงชื่อ..............................................................ผู้ร่วมการบริการวิชาการ 
    ลงชื่อ..............................................................ผู้ร่วมการบริการวิชาการ 
             วันที่.................................................... 
 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบของหน่วยงาน / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                         ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่หน่วยงานแต่งต้ังขึ้น....................................................................                    ………………………………………………………. 
......................................................................................................                    ………………………………………………………. 
.......................................................................................................                    ………………………………………………………… 
(ลงชื่อ).........................................................                                            (ลงชื่อ).................................................... 

 

 
 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    1. เสนอให้ปรับค าจ ากัดความใน ข้อ 4 “การให้บริการวิชาการ” หมายความรวมถึงงานวิจัยด้วย 

          2. ท าประชาพิจารณ์ในภาพกว้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะท างาน 
     3. ส่วนร้อยละที่น าส่งเงินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท างาน โดยควรอยู่ระหว่าง ร้อยละ 10 – 15 
 

                        4.2  การด าเนินการต่อยอดจากผลงานที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์  สืบเนื่องจาก
การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ จากเงินกองทุนเพื่อการวิจัย 
 

สืบเนื่องจากอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
วิชาการ และการน าเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเงินจ านวนมาก จึงควรมีการน าผลงาน
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยทางด้านต่างๆ  สรุปค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน กองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 
 

ล าดับ ชื่อ ชื่อบทความ จ านวนเงิน (บาท) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      

1 นางสาวศศิธร  ชูแก้ว           การใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ืองการประกันคุณภาพ 
การศึกษา : วารสารวิชาการและวิจยัมทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 
 

7,000.00 

รวม 1 บทความ         7,000.00  

คณะเทคโนโลยีสื่อสามวลชน 

2 นางสาวฉันทนา  ปาปัดถา        สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนในการศึกษาสร้างสรรค์ : วารสารวิชาการ
และวิจยั มทร.พระนคร 
 

3,000.00 

3 นางสาวฉันทนา  ปาปัดถา        การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อ
ปัญหาสภาวะโลกร้อนของประชาชนกรงุเทพมหานครและปริมณฑล : 
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(APHEIT JOURNAL) 
 

5,000.00 

4 นางสาวฉันทนา  ปาปัดถา        ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร: วารสารวิชาการ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (APHEIT JOURNAL) 
 

5,00.00 

5 นางสาวฉันทนา  ปาปัดถา        รูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคม
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

5,000.00 

6 นางสาวฉันทนา  ปาปัดถา        Factors Correlation with Global Warming Behavior of 
Residents in Bangkok Metropolitan Region : วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 
 

7,000.00 

7 นางสาวอภิญญ์พัทร ์ กุสิยารังสิทธิ ์ การสอนคอมพวิเตอร์เพื่องานสื่อสารมวลชนส าหรับนักศึกษา       
 ผู้พิการทางสายตา  : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

5,000.00 

8 นายกวิชธิ ์ ศรีสัมฤทธิ์              ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้           
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน : วารสารวิชาการและวจิัย   มทร.พระนคร 
 

5,000.00 

9 นายณัฐภณ สุเมธอธิคม             การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต      วิชา 
การจัดแสงเพื่องานออกอากาศ ระดับชัน้ปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : วารสารวิชาการและวจิัยมทร.พระนคร 
ฉบับพิเศษ 
 

7,000.00 

รวม 8  บทความ 42,000.00 

คณะบริหารธุรกิจ 

10 

ผศ.กรวสา จันทวงศ์วิไล            ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอน 
อย่างมีประสิทธภิาพของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร : 
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุร ี         5,000.00  

รวม 1 บทความ         5,000.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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11 ดร.วรวิทย ์ จันทร์สุวรรณ Simple spectrophotometric method for determination of 
melamine in liquid mikls based on green Mannich reaction 
: Sepctrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy 

40,000.00 

12 นางสาวเพ็ชรรัตน์  เวฬุคามกุล ความหลากหลายของพรรณพื้นในพื้นทีชุ่่มน้ า อ าเภอนาแห้ว จังหวัด
เลย : วิทยาศาสตร์บูรพา 

5,000.00 

13 ดร.วรวิทย ์ วรนาวิน การศึกษาโครงสร้างกันแรงกระแทกของรถยนต์ที่ส่งต่อการดูดซับ
พลังงาน : วารวิจัย มข. 

5,000.00 

14 นางสาวเพ็ชรรัตน์  เวฬุคามกุล พืชที่มีลักษณะเฉพาะของวงศ์ Podostemanceae  ในอ าเภอ     นา
แห้ว จังหวัดเลย : วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 

3,000.00 

15 ดร.ชัชวาล  ศรีภักดี Dynamics and Survival Time for Entangled Photon 
Evolution in Four Wave Mixing Process : Journal of Applied 
Sciences Research 

40,000.00 

16 นายพลกฤษณ ์ คุ้มกล่ า Predict Head Rice Yield with Mechanical Strength of 
Kernels :Journal of Applied Sciences Research 

40,000.00 

17 ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม Allelopathic effects of Xylocarpus gangeticus Parkinson 
germination and growth of weed in rice fields  :Journal of 
Applied Sciences Research 

40,000.00 

18 ดร.จิรศักดิ์  ธาระจักร ์ Scratch-Induced Deformation of Poly (methyl 
methacrylate under Dry and Wet conditions :Journal of 
Applied Sciences Research 

40,000.00 

19 นางสาวสุนิสา  สายอุปราช Improvement of Boundary Condition for a ShallowWater 
Model to Extent Predictability of Monsoon:Journal of 
Applied Sciences Research 

40,000.00 

20 ดร.ปิยะพงษ ์ ปานแก้ว Characterization of CaCO3 Polymorphs Prepared from 
Waster Eggshell : Journal of Applied Sciences Research 

40,000.00 

21 ดร.ปิยะพงษ ์ ปานแก้ว         Effect of Nitrogen Flow Rates on Phase Transformation 
Structures of ZrN Thin Film Deposited by Reactive 
Magnetron Sputtering : Journal of Applied Sciences 
Research  
  

40,000.00 

22 ดร.ปิยะพงษ ์ ปานแก้ว         Electron Spin Resonance Study of Chicken Eggshell 
Transformation : Journal of Applied Sciences Research  
Journal of Applied Sciences Research  
 

40,000.00 

23 
 

ดร.ปิยะพงษ ์ ปานแก้ว         Annealing Temperature Effect on ZrN Thin Films Deposited 
by Reactive DC Magnetron Sputtering : Journal of Applied 
Sciences Research   
 

40,000.00 
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ล าดับ ชื่อ ชื่อบทความ จ านวนเงิน (บาท) 

24 ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ         Non-Saccharomyces Yeasts as Mutually Dominant Species 
Involving in Alcohol Fermentation Process : Journal of 
Applied Sciences Research     

40,000.00 

25 ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ         
Activity of lsolated Allochthonous Lactic Acid Bacteria as 
Reliable Probiotic Starter in Traditional Fermented Fruit 
Juice : Journal of Applied Sciences Research     
 

40,000.00 

26 ผศ.สุนีย์  สัมมาทัต                

ปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย โดยใช้ตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ Generalized Estimation Equation (GEE) : 
วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)  

5,000.00 

27 นางภภัสสร  สิงหธรรม           Questionnaire Content Management System to Analyze 
Characteristics of Graduates in Computer Field : 
วารสารวิชาการและวจิัย  มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

7,000.00 

28 ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร ์           Biocompatibility of transition metal-substituted cobalt 
ferrite nanoparticles : Journal of Nanoparticle Research  
 

60,000.00 

29 นางสาวยพุาพิน อติกานต์กุล      การเปรียบเทียบวิธกีารพยากรณ์ดัชนีราคาเซ็ท 100 ในเชิงสถิติ : 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 
 

5,000.00 

รวม 19 บทความ 570,000.00 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

30 ดร.ส าเริง  รักซ้อน                 

Strength, porosity, and chloride resistance of mortar using 
the combination of two kinds of pozzolanic materials : 
International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 

50,000.00 

31 ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี เสถียรภาพการบังคับยานยนต ์และแนวทางการทดสอบ : วารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ. 

3,000.00 

32 นายศุภชยั  หลักค า           

Study of heat transfer on front-and back-vented brake 
discs :Songklanakarin Journal of Science Technology   

40,000.00 

33 นายกุลยศ  สุวันทโรจน ์            การศึกษาลกัษณะทางการยภาพของจานเบรกที่ส่งผลต่อ
ความสามารถทางการเบรก : วารสารวชิาการ    พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

5,000.00 

34 ดร.ส าเริง  รักซ้อน                 
The Innovation of Use of Waste Ash From Agricultural by-
Product In Concrete Work  :Journal of Applied Sciences 
Research  

40,000.00 
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ล าดับ ชื่อ ชื่อบทความ จ านวนเงิน (บาท) 

35 ดร.ส าเริง  รักซ้อน                 Strength and Porosity of Bagasse ash-based geopolymer 
mortar  :Journal of Applied Sciences 

60,000.00 

36 นายศุภชยั  หลักค า            
การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับพลังงานของวัสดุทางเลือก
ส าหรับโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกรถยนต์ : วารสารวจิัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

7,000.00 

37 ผศ.ประสงค์ ก้านแก้ว          ศึกษาหาเปอร์เซ็นต์การหดตัว (Shrinkage) ของพลาสติก HDPE โดย
ยึดมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Methodย  : 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

5,000.00 

38 ผศ.ประสงค์ ก้านแก้ว          การศึกษาหาอิทธิพลความหนาของเทอร์โมพลาสติกแบบ Semi 
Crystalline ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีไหล  : วารสารวิชาการและวจิัย 
มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

5,000.00 

39 ผศ.ประสงค์ ก้านแก้ว          ศึกษาหาเปอร์เซ็นการหดตัวของพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
(PET) ที่ใช้กับแม่พิมพ์เป่า  : วารสารวิชาการและวิจยั มทร.      พระ
นคร ฉบับพิเศษ 

5,000.00 

40 ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ  
การวิเคราะห์ระบบการต่อลงดินเพื่อลดค่าแรงดันไฟฟ้าตกระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า วารสารวิชาการและวิจยั    มทร.พระนคร 

7,000.00 

41 ดร.ส าเริง  รักซ้อน                 
Use of ternary blend of Portland cement and two 
pozzolans to improve durability of high-strength concrete 
: KSCE Journal of Civil Engineering 

40,000.00 

42 ดร.ส าเริง  รักซ้อน                  
 Use of Rice Husk-Bark Ash in Producing Self-Compacting 
Concrete : Advances in Civil Engineering 

30,000.00 

รวม  13 บทความ 297,000.00 

  
 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

43 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Silk fabric dyeing with natural dye from   mangrove bark 
(Rhizopora apiculata Blume)  extract : Industrial Products 

60,000.00 

44 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Application of Tamarind Gum Thickener for Polyester 
Disperse Printing  : Advanced Materials Research 

30,000.00 

45 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ An Evaluation of UV Protection Property of Silk Fabric 
Dyed with mangrove Bark (Rhizophora apiculata Blume) 
Extract   : Advanced Materials Research 

30,000.00 

46 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Cold-Pad-Batch Dyeing of Silk with Laccifer lacca Kerr. and 
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz Bark : Advanced Materials 
Research 

30,000.00 

47 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Natural Dye from Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz Bark and 
Application on Silk Fabric by Using Pad-Batch Dyeing : A 
Study on Mordant Concentrations Efficiency : Advanced 
Materials Research 

30,000.00 
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ล าดับ ชื่อ ชื่อบทความ จ านวนเงิน (บาท) 

48 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ UV Protection Property of Colorant from Lac for Silk Fabric 
Dyeing by Cold Pad – batch : The influence of Metal 
Mordants Concentration : Advanced Materials Research 

30,000.00 

49 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Effect of Dye Concentration on UV Protection Property of 
Silk Fabric Dyed with Purple Corn Cob Using Pre-
Mordanting Method : Advanced Materials Research 

40,000.00 

50 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Research on Pad-Dry Dyeing and Ultraviolet Protection of 
Silk Fabric Using Dyes Extracted from Laccifer lacca Kerr : 
Advanced Materials Research 

40,000.00 

51 ดร.รตันพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Study on Colour Activity of Silk Fabric Dyed with Purple 
Corn Cob: A Research on Effect of Metal Mordants 
Concentration Using Post-Mordanting Method : Advanced 
Materials Research  

40,000.00 

52 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Dyeing of Silk Fabrics with Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz Bark: 
Comparison of Fastness Properties and Colour Strength by 
Padding and Post-Mordanting Technique :  Advanced 
Materials Research  

40,000.00 

    
53 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ Colorimetric Study on Silk Dyeing with the Extracted Dye 

from Longan Leaves Using Pre-Mordanting Technique: A 
Research on Effect of Mordant Concentration : Advanced 
Materials Research 

40,000.00 

54 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ UV Protection and Fastness Properties of Silk Fabric Dyed 
with Garcinia dulcis (Roxb.) Kur2 Bark by Using Pad-Dry 
Technique A focus on Effect of Mordant Concentration  : 
Advanced Materials Research 

30,000.00 

55 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธิ์ An Evaluation of Silk Fabric Dyed with Lac Dye by Using 
Pad-dry Technique  A  research on Effect of Mordant 
Concentration  : Advanced Materials Research 

30,000.00 

รวม  13 บทความ 550,000.00 

 
รวมท้ังสิ้น 6 หน่วยงาน จ านวน 55 บทความ 

 
1,391,000.00 

 
 มติที่ประชุม      เห็นชอบมอบให้น าเข้าคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยพิจารณาแนวทางการต่อยอดผลงาน
ดังนี้ 

1. ควรปรับระดับคุณภาพของบทความวิชาการ และเลื่อนระดับแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 
วิชาการ   

                       2.  บทความต้องมาจากการวิจัย โดยระบุชื่อเรื่อง 
  3.  บทความวิชาการ 1 เรื่อง ไม่ควรเขียนขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เกิน 4 บทความ 
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    4.3  การติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
      สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยมีบางคณะยังไม่ได้รายงาน 
 

ทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3. ส่งเสริมการ 
ให้บริการวิชาการจาก
องค์ความรู้เพื่อสร้าง
และพัฒนาอาชีพพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.1 เป็นแหล่ง 
ให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
 
 

1. การให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์
ต่อส่งคม 
 

2. รายได้ที่เกิดจากการให้บริการ 
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

3. การน าความรู้และประสบการณ์ที่เกิด
จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการ
เรียนการสอน/การวิจัย หรือน าความรู้
ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนการ
สอน/การวิจัย มาใช้ในการให้บริการ 
วิชาการ 
 

4. บุคลาการผู้บริการวิชาการได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในการฝึกอบรม
และปฏิบัติ 
 

5. เครือข่ายการให้บริการวิชาการ/ 
เครือข่ายชุมชน 

โครงการ 
 
 

โครงการ 
บาท 
 

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

คน 
 
 
 

เครือข่าย 

47 
 
 

10 
2,289,500 

 

45 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 

25 

47 
 
 

2 
3,327,672.80 

 

38 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

26 

5. พัฒนาความเข้มแข็ง
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

5.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 

1. สัดส่วนเงินสนับสนุนด้านการวิจัยต่อ
งบประมาณทั้งหมด เพิ่มขึ้น 
 

2. นักวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
 

3. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ 
ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ  
 

4. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ 
ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 

5. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ 
ได้น ามาใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 
 
 

คน 
 
 

ผลงาน 
 
 

ผลงาน 
 
 

ผลงาน 

30 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

125 
 
 

125 

36.44 
 
 

6 
 
 

5 
 
 

153 
 
 

87 

  6. . ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ 
ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการรับรอง 
คุณภาพ 
 

8. อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ  
ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ
วิจัย 
 

9. การน าความรู้และประสบการณ์จาก 
การท าวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

10. จัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะด้าน 
 

ผลงาน 
 
 

ผลงาน 
 
 

คน 
 
 
 

ผลงาน 
 
 

กลุ่ม 
 

16 
 
 

16 
 
 

504 
 
 
 

80 
 
 

3 
 

12 
 
 

13 
 
 

327 
 
 
 

86 
 
 

4 
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 มติที่ประชุม   ให้ติดตามตัวชี้วัดกับคณะที่ยังไม่ได้รายงาน  และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 4.4  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2556 และแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan)  
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2556 
           ผลการประเมินรายองค์ประกอบปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I O P รวม 

1.  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
2.  การวจิัย - 5.00 4.57 4.70 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4.  การบริหารและการจัดการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ - 5.00 4.81 4.88 ดีมาก 
ผลการประเมิน  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 
     ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

        การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัมหาวทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน คะแนน 

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 ข้อ 2 8 ข้อ 5 
4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

3 ข้อ 2 5 ข้อ 5 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 

3 คะแนน 2 31.33 
9 

3.48  

4.4  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 3 คะแนน 2 22.56 
9 

2.51 

4.5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น ามาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 2 103 x 100 = 
17.15 

     600.5 

4.29 

4.6  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 2 11.75 x 100 = 
1.96 

0.98 

ภาพรวม/องค์ประกอบ รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 1. ควรปรับปรุง/พัฒนาเกณฑ์การประเมินตนเอง ข้อ 2.3 ระบบกลไกการ

จัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน และหรือการ
บริการวิชาการ ให้รวมอยู่ในเกณฑ์ 2.1 ข้อ 2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดท ารายงานได้ตามรูปแบบ PDCA 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค์และแผน
ด าเนินการ 

- 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 
 

- ควรปรับปรุง/พัฒนาเกณฑ์การประเมินตนเอง ข้อ 2.3 ระบบกลไกการ
จัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน และหรือการบริการวิชาการ               
ให้รวมอยู่ในเกณฑ์ 2.1 ข้อ 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกส่ังคม  
- จัดท ารายงานตามรูปแบบ PDCA 

 
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ - 
องค์ประกอบที่ 5 การประกันคุณภาพ - 
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     600.5  
คะแนนเฉลี่ย 3.54 คะแนนระดับด ี

 

 

 

 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 4 :         การวิจยั 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (รายองค์ประกอบ) 
 ควรมีการสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มการท าวิจยัในสาขาวิชาตา่งๆ ร่วมกัน มีการจัดท า workshop กลุ่มที่
ท าวิจยัแต่ละสาขาโดยมีคณะกรรมการท าหน้าที่พจิารณาอนุมัต ิและกลั่นกรองผลงาน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (เชิงนโยบาย) 
 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่สัมพันธ์กบัการปฏิบัติวิชาชีพ ในลักษณะ
ของผลงานวิจัยรับใช้สังคมควบคู่ไปกับงานวิจยัเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งจะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่เป็นภาระมากเกินไป 

 
 

 
 
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน คะแนน 
5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 3 ข้อ 2 5 ข้อ 5 
5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 3 ข้อ 2 5 ข้อ 5 
5.3  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 5 2 
45 x 100 

53 
84.91 

5.4  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

3 ข้อ 2 22.56 
9 

5 

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดบัดีมาก 
 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ 
องคป์ระกอบที่ 5 :   การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อเสนอแนะ (เชิงนโยบาย) 
 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมโดยให้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จัดระบบรองรับการด าเนินงานในเรื่องนี้เพื่อสร้างช่องทางการให้บริการที่
เป็นระบบแก่ผู้ใช้บริการ ระบบที่จูงใจให้คณาจารย์สามารถให้บริการวิชาการได้ เช่น การก าหนดเป็น
ภาระงาน การจัดสรรผลประโยชน์   ตอบแทนตามความเหมาะสม ฯลฯ รวมทั้งพัฒนางานบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อน ามาสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
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         แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) 
       ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 รายองค์ประอบและตัวบ่งช้ี ระดับสถาบัน 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ
/หลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. ควรปรับปรุง/พัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินตนเอง ข้อ 2.3 ระบบ
กลไกการจัดการเรื่องการบูรณา
การการวิจัยกับการเรียนการสอน 
และหรือการบริการวิชาการ ให้
รวมอยู่ในเกณฑ์ 2.1 ข้อ 2 มี
การบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 
 

แผนด าเนินการ:  
ปรับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ เฉพาะของสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย โดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ไว้ใน           
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา 

 
 

 
 
กลุ่มวิจยั 
- นางสาวเมทิกา  
พ่วงแสง 

ปีการศึกษา 
2557 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
- จัดท ารายงานได้ตามรูปแบบ 
PDCA 
 

แผนด าเนินการ:  
ด าเนินการจัดท ารายงานโครงการบริการวิชาการตาม
รูปแบบ PDCA ดังนี้ 
P : PLAN ก าหนดแผนการท าโครงการบริการวิชาการ แต่
ละโครงการ โดยก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน
และก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
D : DO ด าเนินโครงการให้บริการวิชาการทุกขั้นตอนให้
เป็นไปตามแผน 
C : CHECK ทุกโครงการต้องมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานรวมถึงการติดตามการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
ของผู้เข้ารับบริการ 
A : ACT จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน โดยสรุปผลการ
ประเมินและผลการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์               
ของผู้เข้ารับบริการ พร้อมทั้งน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อน าผลการด าเนินงานไป
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสนับสนุนงบประมาณในปี
ถัดไป รวมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขเมื่อมีข้อบกพร่องจากการ
ด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
KPI: 
- คู่มือการจัดท ารายงานโครงการบริการวชิาการ 1 เล่ม 
-  กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 1 กิจกรรม 
 

 
กลุ่มบริการวิชาการ 
- นางสาวชนิดา  
ประจักษ์จิตร 
 

 
ปีการศึกษา 

2557 
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อเสนอแนะ/เร่งด่วน การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ/
หลักฐาน 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหา
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่
สัมพันธ์กับการปฏิบัติวิชาชีพ ใน
ลักษณะของผลงานวิจัยรับใช้สังคม 
ควบคู่ไปกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ซ่ึงจะช่วยท าให้คณาจารย์
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ผ ล ง า น วิ จั ย ที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยโดยไม่เป็นภาระมาก
จนเกินไป 
 
 
3. งานบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม
โดยให้มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โดยตร ง  จั ดระบบรอ งรับกา ร
ด าเนินงานในเรื่องนี้เพื่อสร้างช่อง
ทางการให้บริการที่เป็นระบบแก่
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ร ะ บ บ ที่ จู ง ใ จ ใ ห้
คณาจา รย์ ส าม า รถ ให้ บ ริ ก า ร
วิชาการได้ เช่น การก าหนดเป็น
ภาระงาน การจัดสรรผลประโยชน์  
ตอบแทนตามความเหมาะสม ฯลฯ 
รวมทั้งพัฒนางานบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้เพื่อน ามาสนับสนุน
การสร้ างความเข้มแข็ ง ในการ
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

แผนการด าเนินการ: 
1. สนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานวิจัย
รับใช้สังคม/ชุมชน 
2. ร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
กับสังคม” (Engagement Thailand – Ent) 
สนับสนุนความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม ระหว่างนักวิจัยของ
มทร.พระนคร กับหน่วยงานภายนอก 
KPI :  
ผลงานวิจัยรับใช้สังคม/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 9 
โครงการ 
 
แผนการด าเนินการ: 
1.  ประชุมตัวแทนงานบริการวิชาการจาก9คณะ 
พิจารณาร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการ พ.ศ. ....       
2.  ผลักดันร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการ พ.ศ..... เข้าพิจารณาในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
 
KPI :  
ระเบียบ มทร.พระนครว่าดว้ยการให้บรกิารวิชาการ 

- รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการและวิจัย 
- ผู้อ านวยการสถาบันวจิัย
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รองอธกิารบดีฝ่าย 
วิชาการและวจิัย 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา 

ปีการศึกษา 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ/เร่งด่วน การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ/
หลักฐาน 
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      ควรมีการสนับสนุนให้มีการตั้ง
กลุ่มการท าวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ร่วมกัน มีการจัดท า Workshop 
กลุ่มที่ท าวิจัยแต่ละสาขา โดยมี
คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติ และกลั่นกรองผลงาน 

แผนการด าเนินการ : 
1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มการท าวิจัยตาม 

สาขาวิชา/คณะ 
2.  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและ 

ภายนอกให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะข้อเสนอ
โครงการวิจัยแก่นักวิจัย ตามสาขาวิชาการที่เสนอขอ
งบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
KPI :  
     ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 สาขาวิชาการ 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการและวิจัย 
- ผู้อ านวยการสถาบันวจิัย
และพัฒนา 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.เอกสารการ
จัดตั้งกลุ่มวิจัย 
2. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจยั
และงานบริการ
วิชาการ 

 
 
 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ มอบปรับ KPI ผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
      5.1  ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน  21 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน จ านวน 21 
โครงการ 

                                     รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

                                                               สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ที ่ โครงการ 

จ านวนผู้รับบริการ
(โครงการ/คน/ปี) 

ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
 ตัวชี้วดั 745 คน 1,058 คน 2,073,680 2 ,065,906   
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 

1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ จังหวัด 
สมุทรสงคราม 

60 คน 70 คน 250,000 250,000 ม.ค. – มี.ค.2557 10 -15 พ.ย. 2556 

2 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ
เดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัด
อ่างทอง 

60 คน 70 คน 250,000 249,999.50 เม.ย. – มิ.ย.2557 25 – 30 ม.ค. 2557 

3 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัด
เพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต(ปีที่3) ภายใต้โครงการบูรณาการการ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

65 คน 75 คน 300,000 300,000 เม.ย. – มิ.ย.2557 24 – 30 พ.ย.2557 

4 โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่
ชุมชน 
 

80 คน 
 

202 คน 
 

350,000  
 

342,226  
 

มิ.ย.- ส.ค. 2557 
 

17-19 ก.พ. 2557 
19-21 มิ.ย. 2557 

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ (งบนอก) 
1 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการขอ้มูล 

เทคโนโลยี 
300 คน 443 คน 300,000 300,000 ต.ค. 2556 ถึง 

ก.ย. 2557 
ต.ค. 2556 ถึง 
ก.ย. 2557 

2 โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปร
รูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

60 คน 63 คน 229,200 229,200 เม.ย. -ก.ย.2557 16 - 19 ก.ค. 2557 

3 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร 60 คน 65 คน 161,440 161,440 เม.ย. -ก.ย.2557 7-9 ก.ย. 2557 
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พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หนอ่ไม้
เล้ียงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อ าเภอ 
แสวงหา จังหวัดอา่งทอง 

4 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของ
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 

60 คน 70 คน 233,040 233,040 เม.ย. -ก.ย.2557 28-31 ส.ค.2557 
14-15 ก.ย. 2557 

ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผน 

100 100 100 100 

 
 

ที ่ โครงการ 

จ านวนผู้รับบริการ
(โครงการ/คน/ปี) 

ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
 ตัวชี้วดั - - 8,718,320 7,061,835.28   
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบรายจ่ายอ่ืน 

1 โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร 

32 ผลงาน 32 ผลงาน 300,000 290,104 ต.ค.2556 ถึง 
 ส.ค.2557 

1 ต.ค.2556 ถึง 
31 ส.ค.2557 

2 โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

60ผลงาน/
1,000 คน 

86 ผลงาน/
1,408 คน 

710,820 696,547.98 มิ.ย.-ส.ค.2557 23-26 มิ.ย.2557 
6-11 ส.ค. 2557 
12-28 ส.ค. 2557 

3 โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการ 
ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

100 คน/ 
50 ผลงาน 

511 คน/ 
179 ผลงาน 

1,500,000 1,500,000 ก.ค.2557 25 เม.ย.2557 
23-25 ก.ค. 2557 

4 โครงการการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

35 คน 137 คน 350,000 272,231.70 ส.ค.2557 21,28-29 ส.ค.2557 

5 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 

45 คน 45 คน 300,000 263,330 มี.ค.2557 7,11-13 ก.พ.2557 

6 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที
มีศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

190 คน/ 
3 ครั้ง 

282 คน/ 
4 ครั้ง 

1,500,000 1,025,321.60 ม.ค.-ก.ค.2557 7-9 พ.ค.2557 
19,22-23 พ.ค.2557 
26 พ.ค.2557 และ 
26-28 มิ.ย.2557 
3-5 ก.ค.2557 

ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน 100 100 100 
งบเงินอุดหนุน 

1 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เพื่อคนรุ่นใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 

60 ผลงาน 118 ผลงาน 
(100) 

1,286,200 1,286,200 ต.ค.2556 ถึง  
ก.ย.2557 

โอนให้คณะเมื่อวันที่ 
10 ก.พ.2557 

2 กองทุนเพื่อการวิจัย 170 
บทความ 

49 บทความ 
(28.82) 

2,771,300 1,728,100 ต.ค.2556 ถึง 
ก.ย.2557 

- 

ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน 64.41 100 100 
 
 

ที่ โครงการ 

ผลผลิต 

ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(บาท 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

จ านวน
โครงการวิจัย 
(โครงการ) 

โครงการวิจัย
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด
(โครงการ) 

โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด
(โครงการ) 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
 ตัวชี้วัด 5 5 5 5 80.00 100.00 1,319,600 1,319,600   
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้

และส่วนบกพร่องจากการปลูกของต้นและผล
เผือกหอมชุมชนอ าเภอบ้านหมอ จังหวัด 
สระบุรี เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 1 1 1 80.00 100.00 314,900 314,900 ต.ค.
2556 ถึง 

ก.ย.
2557 

ต.ค.2556 
ถึง 

ก.ย.2557 

 
 
 

ที่ โครงการ 

ผลผลิต 

ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(บาท 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

จ านวน
โครงการวิจัย 
(โครงการ) 

โครงการวิจัย
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด
(โครงการ) 

โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด
(โครงการ) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
 ตัวชี้วัด 5 5 5 5 80.00 100.00 1,319,600 1,319,600   
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาล

สุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร 
1 1 1 1 80.00 100.00 314,900 314,900 ต.ค.

2556 ถึง 
ก.ย.
2557 

ต.ค.2556 
ถึง 

ก.ย.2557 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกนอกของก้าน
เผือกเหลือใช้ในกลุ่มผู้ท านาเผือกอ าเภอบ้าน
หมอจังหวัดสระบุรีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1 1 1 1 80.00 100.00 449,800 449,800 ต.ค.
2556 ถึง 

ก.ย.
2557 

ต.ค.2556 
ถึง 

ก.ย.2557 

4 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะที่ 2 

1 1 1 1 80.00 100.00 150,000 150,000 ต.ค.
2556 ถึง 

ก.ย.
2557 

ต.ค.2556 
ถึง 

ก.ย.2557 

5 การศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน(OTOP) ในเขตภาคกลาง เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1 1 1 1 80.00 100.00 90,000 90,000 ต.ค.
2556 ถึง 

ก.ย.
2557 

ต.ค.2556 
ถึง 

ก.ย.2557 

ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน 100 100 100 100 100 
 ตัวชี้วัด 1 1 1 1 75.00 100.00 1,200,000 1,200,000 - - 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
1 โครงการวิจัยสถาบัน 1 1 1 1 75.00 100.00 1,200,000 1,200,000 ต.ค.

2556 ถึง 
ก.ย.
2557 

ต.ค.2556 
ถึง 

ก.ย.2557 

ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน 100 100 100 100 100 
 

การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน

ตามแผน 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน

ตามแผน 

3. ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการจากองค์ความรู้
เพื่อสร้างและพัฒนา
อาชีพพร้อมเขา้สู่
อาเซียน 

3.1 เป็นแหล่ง
ให้บริการวิชาการจาก
องค์ความรู้เพื่อสร้าง
และพัฒนาอาชีพ
พร้อมเข้าสู่อาเซียน 

1. การให้บริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

4 
โครงการ 

มีผลการด าเนินงาน 7 โครงการ  
1.  โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยีเพือ่ 
ยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่ง 
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ จังหวัด 
สมุทรสงคราม  
2. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ 
เดิมและสร้างอาชพีใหม่ของชุมชนจังหวัด 
อ่างทอง     
3. โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัด 
เพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต(ปีที่3) ภายใต้โครงการบูรณาการการมี 
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชน ตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.  โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู ่
ชุมชน  
5.  โครงการการพัฒนาตอ่ยอดสมุนไพรแปร 
รูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช ้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัด 
สิงห์บุร ี
7. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เล้ียงหวาน 
แปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ขอลกลุ่มผูผ้ลิต 
ไผ่เลี้ยงหวาน อ าเภอแสวงหา จังหวัด 
อ่างทอง 

100% 

  3. การน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่เกิดจาก
การให้ บริการวิชาการ 
มาใช้ในการเรียนการ
สอน/การวิจัย หรือ น า
ความรู้และประสบการณ์
ที่เกิดจากการเรียนการ
สอน/การวจิัย มาใช้ใน
การให้บริการวิชาการ 
(กิจกรรม) 

4 
โครงการ 

มีผลการด าเนินงาน 5 โครงการ  
1.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการบูรณาการ : พัฒนางานวิจัยเรื่อง : การ
จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง
เพื่ อพัฒนาการ ให้ บริ กา รวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2. การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่2) 
ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการบูรณาการ : พัฒนา
งานวิจัยเรื่องการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ภาคกลางตอนล่างเพื่อพัฒนาการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และจัดท าเอกสารต ารับ
อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 2 
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อ 
ใช้ประโยชน์  เชิงพาณิชย์ ผลการบูรณาการ : 
น าผลงานวิจั ย เรื่ อ งกา รพัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์โดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
4. การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่า

100% 
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2557 
ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน

ตามแผน 

สับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อม
ดื่ม ผลการบูรณาการ : พัฒนาผลงานวิจัย
เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูก
ตาลสุกเพื่อสร้า งมูลค่า เพิ่มผลิตผลทาง
การเกษตร 
5. การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่ม
สตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต ผลการบูรณาการ  : พัฒนา
ผลงานวิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า รพัฒนา คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง
สมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษ
ไชโยจังหวัดอ่างทองเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิต 
 

  4. บุคลากรผู้ให้บริการ
วิชาการได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติงาน  

4 
คน 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัตงิาน
วิจัยและบรกิารวชิาการ บุคลากรผู้ให้บริการ
วิชาการ เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 5 คน 
 
 

100% 

  5. เครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการ/
เครือข่ายชุมชน  

2 
เครือข่าย 

เครือข่ายการให้บริการวิชาการ/เครือข่าย
ชุมชน จ านวน 11 เครือข่าย 
    1. กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มบา้นสวน 
เบเกอรี่ ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
    2. กลุ่มแม่บา้นต าบลบางแคสามัคคี 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
    3. กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายบุ้านหว้ยทราย
เหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
    4. กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหลอ่ ต าบลจ าปา
หล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
    5. กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอา่งทอง 
    6. กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
    7. กลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ต าบล
แสวงหา อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
    8. กลุ่มแม่บ้านเทศบาลบ้านหมอ ต าบล
บ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
    9. กลุ่มแม่บา้นสารภีรว่มใจ ต าบลบาง
โขมด อ าเภอบา้นหมอ จังหวัดสระบุรี 
    10. กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบา้นตาชู 
ต าบลบ้านหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุร ี
    1.1 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรวหิารขาว
สามัคคี ต าบลวิหารขาว อ าเภอทา่ช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี 

100% 

5. พัฒนาความเข้มแข็ง
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มขีด

5.1 จ านวน
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานมีคุณภาพ

4. ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/สร้างสรรค์ 
ได้รับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

5 
ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร ่จ านวน 5 
ผลงาน ดังนี ้
1. การศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน(OTOP) ในเขตภาคกลาง 

100% 
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2557 
ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน

ตามแผน 

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

และน าไปต่อยอดได้ เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ตีพิมพ์ระดับชาติ ใน
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
2. ขนมอบจากแป้งกลว้ย เผยแพร่ ใน งาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ และมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 
ประจ าป ี2557 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูก
ตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มผลิตผลทาง
การเกษตร เผยแพร่ ใน งานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่ งชาติ 
ประจ าปี 2557 
4. ต ารับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการเรียนรู้ เผยแพร่ใน งานวันนัก
ประดิษฐ์ ปี 2557 
5. การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูป ของ
กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จ.อ่างทอง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิต เผยแพร่ใน งานวันนัก
ประดิษฐ์ ปี 2557 

  5. ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/สร้างสรรค์  
ได้น ามาใช้ประโยชน ์ 

5 
ผลงาน 

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรา้งสรรค์  ได้
น ามาใชป้ระโยชน์ จ านวน  
6 ผลงาน 
1. การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี 
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต ารับอาหาร
พื้นบ้าน กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน
บ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี  
2. ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย คุกกี้กล้วยกรอบ 
โดนัทแป้งกล้วย และพายชั้นแป้งกล้วยไส้
ต่างๆ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สร้าง
อาชีพกลุ่มแม่บ้านบ้านสวนเบเกอรี่  
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เต้าหู้นมสด ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพแก่กลุ่ม
แม่บ้านชุมชนบ่อฝ้ายและกลุ่มแม่บ้านชุมชน
พูลสุข ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกชนิดต่างๆ 
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพแก่
กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บางช้าง ต าบลบางช้าง 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้ต่างๆ ใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพแก่กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรวัดศรี ต าบลคลองเขิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรด
เป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพแก่กลุ่มกลุ่ม
ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาคุณภาพสมุนไพร
แปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย  
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพแก่กลุ่ม

100% 
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2557 
ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน

ตามแผน 

สตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต 

  6. ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/สร้างสรรค์  
ที่จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

2 
ผลงาน 

- 0 

  9. การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ท าวิจยัมาใช้ในการเรียน
การสอน/การบริการ
วิชาการ 

2 
ผลงาน 

การน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการท า
วิจัยมาใช้ในการเรยีนการสอน/การบรกิาร
วิชาการ จ านวน 5 ผลงาน 
1. พัฒนางานวิจัยเรื่องการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์กลุ่ มภาคกลางตอนล่ า ง เพื่ อ
พั ฒ น า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. พัฒนางานวิจัยเรื่องการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์กลุ่ มภาคกลางตอนล่ า ง เพื่ อ
พั ฒ น า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จากโครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัด
เพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ปีที่2)  
3. พัฒนาผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อ
สร้า งมูลค่า เพิ่ มผลิตผลทางการเกษตร            
จากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่า
สับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อม
ดื่ม  
4.  พัฒนาผลงานวิจั ย เรื่ อง  การพัฒนา

100% 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน

ตามแผน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์
เกษไชโยจังหวัดอ่างทองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิต จากโครงการการพัฒนาคุณภาพ
สมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  
5. ผลงานวิจัยเรื่อง ต ารับอาหารไทย
ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ผ่าน YouTube โดยใช้ค าค้น 
thaicuisinenetwork 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

    5.2  ผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

1.  สนับสนุนเงินรางวัล 
1) สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ จ านวน 49 บทความ เป็นบทความวิจัยระดับชาติ 18 บทความ ระดับนานาชาติ 29 บทความ และ 
บทความวิชาการระดับชาติ 2 บทความ รวม 1,228,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

หน่วยงาน 

บทความวจิัย บทความวิชาการ 
วารสารระดับชาต ิ วารสารระดับนานาชาต ิ วารสารระดับชาต ิ วารสารระดับนานาชาต ิ

จ านวน
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
(บทความ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
(บทความ) 

งบประมา
ณ (บาท) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 7,000 - - - - - - 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 39,000 - - 1 3,000 - - 

คณะบริหารธุรกิจ 1 5,000 - - - - - - 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3 

17,000 12 500,000 1 3,000 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 6 34,000 5 210,000 - - - - 
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ

ออกแบบแฟชั่น 
- - 12 410,000 - - - - 

รวม 6 หน่วยงาน 18  29  2 6,000 - - 
สรุปจ านวนบทความและเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

หน่วยงาน 
จ านวน 

(บทความ) 
ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   1 2.04      7,000 0.57 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   8 16.33     42,000 3.42 

คณะบริหารธุรกิจ   1 2.04       5,000 0.41 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 16 32.65 520,000 42.35 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 22.45 244,000 19.87 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 12 24.49 410,000 33.39 

รวม 6 คณะ 49 100.00 1,228,000 100.00 
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2. รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กองทุนเพื่อการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

รายรับ   

     รายรับสะสม ยกมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 7,400,509 50 

     เงินจัดสรรรายได้สมทบร้อยละ 1   2,771,300 00 

     ได้รับเงินจากการบริจาคเพื่อเข้ากองทุนวิจัย            295,000 00 

     รายได้ดอกเบี้ยรับ             56,473 81 

     ได้รับเงินเพิ่มจากเงินเหลือจ่ายจากปีก่อน 11,467 29 

รวม รายรับทั้งสิ้น      10,534,750 60 

หัก ค่าใช้จ่าย 1,228,000 00 

รวมรายรับคงเหลือสุทธิ 9,306,750 60 

 
 

การเปรียบเทียบระหว่างประมาณการการตีพิมพบ์ทความกับบทความที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนนุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

หน่วยงาน ประมาณการ (บทความ) 
ได้รับการสนบัสนุน 

(บทความ) 
ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13  1 7.69 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  6  0 0.00 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  7  8 114.29 
คณะบริหารธุรกิจ 13  1 7.69 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 56 16 28.57 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 11 57.89 
คณะศิลปศาสตร ์  7  0 0.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 12  0 0.00 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 33 12 36.36 
รวม 9 หน่วยงาน 166 49 29.52 

 

 
 
 
3. ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

3.1  แผนและการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
แผนการใช้จ่ายเงิน 4,300,000 บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ใช้จ่ายเงิน 1,228,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน

สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   คงเหลือ 3,072,000 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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            3. ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

3.1  แผนและการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
แผนการใช้จ่ายเงิน 4,300,000 บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ใช้จ่ายเงิน 1,228,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)        

            คงเหลือ 3,072,000 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน งบประมา

ณ 
(บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
คงเห
ลือ 

(บาท) 
จ านว

น 
หน่วย
นับ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

แผน 170 เรื่อง 
3,800,00

0 
 

            

ผล 
 

49 
 

เรื่อง 
1,228,00

0 
120,00

0 

 

- 

 

- 
90,0
00 

418,
000 

210,
000 

- 5,000 - 
15,00

0 
200,0

00 
170,0

00 
2,572
,000 

2. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย 
 

แผน 2 
กิจกร
รม 

500,000 
 

            

ผล - - - - - - - - - - - - - - - - 

คงเหลือ                 3,072
,000 
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การติดตามผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. การจัดสรรงบประมาณวิจยั  

การจัดสรรงบประมาณวิจัย ประเภทงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณภายนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  จ านวน 176 โครงการ งบประมาณ  36,447,100 บาท แบ่งเป็น ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 99 โครงการ 
งบประมาณ 25,479,800 บาท ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวน 77 โครงการ งบประมาณ 10,987,300 บาท 

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. การรายงานความกา้วหนา้งานวจิัย  
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3. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. การขยายเวลาการด าเนินงานวิจัย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          กลุม่วิจัย สถาบันวิจยัและพัฒนา : รวบรวมข้อมูล 

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 
- การรายงานความก้าวหนา้งานวิจยั , รายงานวจิัย 
ฉบับสมบูรณ์ และ การขยายเวลาการด าเนินงานวิจัย  
ไม่รวมงบประมาณภายนอก 

รายงานความก้าวหน้างานวิจยั 
ส่งแล้ว 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

ยังไม่ส่ง 
(โครงการ) ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 1 169 98.83 2 1.17 
ไตรมาสที่ 2 157 91.82 14 8.18 
ไตรมาสที่ 3 114 66.67 57 33.33 
ไตรมาสที่ 4 39 22.81 132 77.19 
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การติดตามผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2557 

จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ 
รายงาน

ความก้าวหน้า 
ไตรมาสที่ 1 

ร้อยละ 
รายงาน

ความก้าวหน้า ไตร
มาสที่ 2 

ร้อยละ 

รายงาน
ความก้าวหน้
า ไตรมาสที่ 

3 

ร้อยละ 
รายงาน

ความก้าวหน้า 
ไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ 
รายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์

ร้อยละ ขยายเวลา 

ราย 
จ่าย 

ราย 
ได ้

ภาย 
นอก 

วิจัย
สถาบั

น 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

ส่งแล้ว 
ยัง
ไม่
สง่ 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว 
ยังไม่
ส่ง 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 
ส่ง
แล้
ว 

ยัง
ไม่
ส่ง 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว 
ยัง
ไม่
ส่ง 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 
ส่ง
แล้
ว 

ยัง
ไม่
ส่ง 

ส่งแล้ว 
ยังไม่
ส่ง 

จ านว
น

โครง
การ 

ร้อยละ 

1. คอ. 5 1 0 0 6 5 1 83.34 16.66 5 1 83.34 16.66 5 1 83.34 16.66 5 1 83.34 16.66 3 3  50.00   50.00  0 0.00 

2. ทคศ. 13 16 0 0 29 29 0 100.00 0.00 29 0 100.00 0.00 29 0 100.00 0.00 1 28 3.45 96.55 0 29 0.00 
100.0

0 0 0.00 

3. ทสม. 1 5 1 1 8 7 0 100.00 0.00 7 0 100.00 0.00 7 0 100.00 0.00 0 7 0.00 100.00 0 7 0.00 
100.0

0 0 0.00 

4. บธ. 11 11 0 3 25 25 0 100.00 0.00 25 0 100.00 0.00 0 25 0.00 100.00 0 25 0.00 100.00 0 25 0.00 
100.0

0 0 0.00 

5. วท. 6 7 2 1 16 14 0 100.00 0.00 14 0 100.00 0.00 14 0 100.00 0.00 14 0 100.00 0.00 0 14 0.00 
100.0

0 1 7.15 

6. วศ. 26 9 0 0 35 35 0 100.00 0.00 35 0 100.00 0.00 21 14 60.00 40.00 6 29 17.15 82.85 19 16 54.29 45.71 8 0.00 

7. ศศ. 2 7 1 3 13 12 0 100.00 0.00 1 11 8.34 91.66 0 12 0.00 100.00 0 12 0.00 100.00 0 12 0.00 
100.0

0 0 0.00 

8. อสอ. 4 3 0 1 8 8 0 100.00 0.00 8 0 100.00 0.00 8 0 100.00 0.00 0 8 0.00 100.00 0 8 0.00 
100.0

0 0 0.00 

9. สถอ 13 4 0 1 18 18 0 100.00 0.00 16 2 88.89 11.11 16 2 88.89 11.11 0 18 0.00 100.00 0 18 0.00 
100.0

0 1 5.56 

10. สวพ. 3 2 1 5 11 10 0 100.00 0.00 10 0 100.00 0.00 10 0 100.00 0.00 10 0 100.00 0.00 10 0 
100.0

0 0.00 0 0.00 

11. สวท. 0 0 0 2 2 2 0 100.00 0.00 2 0 100.00 0.00 2 0 100.00 0.00 2 0 100.00 0.00 2 0 
100.0

0 0.00 0 0.00 

12. กพศ. 0 0 0 3 3 3 0 100.00 0.00 3 0 100.00 0.00 0 3 0.00 100.00 0 3 0.00 100.00 1 2 33.34 66.66 2 66.67 

13. กวส. 0 0 0 1 1 1 0 100.00 0.00 1 0 100.00 0.00 1 0 100.00 0.00 0 1 0.00 100.00 0 1 0.00 
100.0

0 1 100.00 

14. กศ. 0 0 0 1 1 0 1 0.00 100.00 1 0 100.00 0.00 1 0 100.00 0.00 1 0 100.00 0.00 0 1 0.00 
100.0

0 0 0.00 

รวม 84 65 5 22 176 169 2 98.83 1.17 157 14 91.82 11.69 114 57 66.67 33.33 39 132 22.81 77.19 35 136 20.47 79.53 13 7.61 

                            
หมายเหตุ :  -ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 

                      

 
-การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ การขยายเวลาการด าเนินงานวิจัย ไม่รวมงบประมาณภายนอก 

           



34 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
    5.4  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

1. การจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ 
การจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ ประเภทงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 63 โครงการ งบประมาณ 33,203,900 บาท  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนโครงการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

งบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
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2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ 
 

 
                                                                                        

3. การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 
4. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
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การติดตามผลการด าเนินงานบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2557 

การจัดสรรงบประมาณ(โครงการ) รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 

รายงานความก้าวหน้า รอบ 12 
เดือน 

เล่มรายงานฉบับสมบูรณ ์ การบรูณาการฯ 

รายจ่าย รายได ้ ภายนอก จ านวนโครงการ ส่ง
แล้
ว 

ร้อยละ 
ยัง
ไม่
ส่ง 

ร้อย
ละ 

ส่ง
แล้ว 

ร้อย
ละ 

ยังไม่
ส่ง 

ร้อย
ละ 

ส่ง
แล้ว 

ร้อย
ละ 

ยังไม่
ส่ง 

ร้อย
ละ 

แผน ผล 
ร้อย
ละ   โครงการ งปม. (บาท) 

โครง 
การ 

งปม. (บาท) 
โครงก

าร 
งปม. (บาท) 

โครง 
การ 

งปม. (บาท) 

1. คอ. 5 436,000 0 0 0 0 5 436,000 0 0.00 5 
100.0

0 4 80.00 1 20.00 5 100.00 0 0.00 5 5 100.00 

2. ทคศ. 3 600,000 0 0 4 638,220 7 1,238,220 3 75.00 1 25.00 7 100.00 0 0.00 3 42.86 4 57.14 3 3 100.00 

3. ทสม. 3 254,000 2 42,000 0 0 5 296,000 0 0.00 5 
100.0

0 5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5 5 100.00 

4. บธ. 3 310,000 4 363,350 1 15,000 8 688,350 0 0.00 7 
100.0

0 0 0.00 8 100.00 6 75.00 2 25.00 6 0 0.00 

5. วท. 5 340,000 1 40,000 0 0 6 380,000 6 100.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 6 6 100.00 

6. วศ. 3 549,000 2 214,850 3 23,948,050 8 23,948,050 0 0.00 5 
100.0

0 5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 3 3 100.00 

7. ศศ. 4 551,000 0 0 0 0 4 551,000 4 100.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4 4 100.00 

8. อสอ. 4 770,000 1 20,000 2 317,600 7 1,107,600 0 0.00 5 
100.0

0 5 71.43 2 28.57 5 71.43 2 28.57 4 4 100.00 

9. สถอ 4 390,000 0 0 0 0 4 390,000 0 0.00 4 
100.0

0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4 4 100.00 

10. สวพ. 3 800,000 1 350,000 5 390,000 9 4,168,680 4 100.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 4 4 100.00 

รวม 37 5,000,000 11 1,030,200 15 27,173,700 63 33,203,900 17 34.69 32 65.31 48 81.36 11 18.64 43 72.9 16 27.1 44 38 86.36 

                        หมายเหตุ 
:  -ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 

                   
 

-การรายงานความก้าวหน้างานบรกิารวชิาการ , รายงานฉบับสมบูรณ์ และ การบูรณาการงานบริการวิชาการ 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.5  ผลการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

การจัดสรรงบประมาณวิจัย งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม 159 โครงกา ร 
งบประมาณ 37,739,000 บาท แบ่งเป็น ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 109 โครงการ งบประมาณ 28,592,700 บาท 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวน 50 โครงการ งบประมาณ 9,146,300 บาท 

ภาพที่ 1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 109 โครงการ งบประมาณ 28,592,700 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวน 50 โครงการ งบประมาณ 9,146,300 บาท 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 โครงการวิจัย ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 
 



 

 

 

38 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
  5.6 ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
   1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 
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3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 



 

 

 

41 

 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   5.7  ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนมิถุนายน – กันยายน 2557 
 

   ผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 2557 จ านวน 13 เรื่อง กรกฎาคม จ านวน 9 เรื่อง สิงหาคม 
จ านวน 12 เรื่อง กันยายน จ านวน 9 เรื่อง รวมทั้งสิ้น จ านวน 43 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
                  นางสาวรุจิรา   จุ่นบุญ 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                   
 
                  นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


