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สารจากผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานด าเนินงานและบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการสร้างงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาค
บริการ รวมทั้งให้บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าแห่งโลกอาชีพ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็น
ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 ใน 4 ผลผลิต 
ได้แก ่ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งผลการด าเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย
และจากงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็น
ผลงานใน ปีที่ 8 ของสถาบัน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการที ่รวบรวมและจัดท าผลงานจน
ส าเร็จลุล่วง และขอขอบคุณสมาชิกชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา ในความ
ร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ตลอดระยะเวลาของปี 2557 หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
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คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดร.กาญจนา  ลือพงษ์ 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภสิิทธิ์ 
กรรมการ นายเวชยันต์ เฮงสุวนชิ 

กรรมการ 
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นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม 
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ส านักงานผู้อ านวยการ 

①  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพัชระ  
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
②  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์  
      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
③  นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม  
      หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
④  นางสาวสุพัตรา    ศรีนิปกานนท์ 
      หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
⑤   นางสาวอินท์ธีมา    หิรัญอัครวงศ ์
      หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
⑥   นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
      หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
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① นางสาวสุพัตรา   ศรีนิปกานนท์ 
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
②  นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน 
③ นางสาววัลลภา ฟักประไพ 
④ นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์ 
⑤ นางสาวพัชรา   หนูเรืองงาม 
 
 

งานบริหารทั่วไป 

  ④           ③        ①       ②             ⑤    
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① นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  
 หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
② นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 
③ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 
④ นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง 
⑤ นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ 

⑥ นางสาวรุจิรา จุ่นบุญ 
⑦ นางสาววิสุตา วรรณห้วย 
⑧  นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 
⑨  นายวิษณุรักษ์  ดาวลอย 
⑩ นางสาวเรณู ยะแสง 
⑪ นายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์  
⑫ นางสาวปาริชาติ ทองรบ  
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กลุ่มบริการวิชาการ 

① นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
 หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
② นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า 
③ นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า 
④ นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์ 
⑤   นางสาวพันธ์ประภา   หลักบุญ   
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ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มด าเนินการตามโครงการจัดตั้ง

สถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ พีรพัชระ 
เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็น ส านักงานผู้อ านวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และ
กลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พื้นที่เทเวศร์ 

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 Web site  :  http:// www.ird.rmutp.ac.th 
 E-mail  :  irdrmutp@gmail.com 
 Facebook  :  www.facebook.com/ird.rmutp 

คลินิกเทคโนโลยี 
Web site  :  http:// www.clinictech.rmutp.ac.th 

 E-mail  :  asird.rmutp@hotmail.com 
  Facebook  :  www.facebook.com/asird.rmutp 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
 Web site  :  http://journal.rmutp.ac.th 

E-mail  :  j_rmutp@rmutp.ac.th 

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
Web site : http://www.ird.rmutp.ac.th/km  

สวพ. กับความรับผิดชอบต่อสังคม  
Web site : http://irdusr.rmutp.ac.th 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
mailto:irdrmutp@gmail.com
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
mailto:asird.rmutp@hotmail.com
mailto:j_rmutp@rmutp.ac.th
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หน่วยงานจัดต้ังภายใน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สภาวิชาการ 

 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ * 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 1.  งานสารบรรณ 
 2.  งานธุรการ 
 2.1  งานเลขานุการ 
 2.2  งานประชุม 
 2.3  งานประชาสัมพันธ์ 
 2.4  งานอาคารสถานที่ 
 2.5  งานยานพาหนะ 
 3.  งานบุคลากร 
 4.  งานพัสดุ ครุภัณฑ ์
 5.  งานงบประมาณ 
 5.1  งานแผนและงบประมาณ 
 5.2  งานติดตาม ประเมินผล  
        และรายงานผล 
 5.3  งานรายงานประจ าปี 
 6.  งานการเงินและบัญชี 
 7.  งานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 
 7.1  งานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
 7.2  งานประกันคุณภาพระดับ 
        มหาวิทยาลัย 
 7.3  งานบริหารความเส่ียง 
 7.4  งานการจัดการความรู้ 

  1.  งานประสานงานวิจัย 
  1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย 
  1.2  งานงบประมาณวิจัย 
  1.3  งานท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
  1.4  งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
  1.5  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 
  1.6  งานประสานแหล่งทุนวิจัย 
  1.7  งานเครือข่ายวิจัย 
  1.8  งานกองทุนเพื่อวิจัย 
  1.9  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิจัย 
  2.  งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  2.1  งานวารสารวิชาการและวิจัย 
  2.2  งานเอกสารและซีดีเผยแพร่ 
  2.3  งานจัดนิทรรศการวิจัย 
  2.4  งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
  2.5  งานน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
  2.6  งานทรัพย์สินทางปัญญา 
  3.  งานพัฒนางานวิจัย 
  3.1  งานพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานวิจัย 
  3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
  3.3  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
  3.4  งานวิจัยสัญจร 
  3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
  3.6  งานพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัย 
  3.7  งานฐานข้อมูลงานวิจัย 
  3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ 

  1.  งานประสานงานบริการวิชาการ 
  1.1  งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ 
  1.2  งานงบประมาณงานบริการวิชาการ 
  1.3  งานรายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ 
  1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ 
  1.5  งานประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ 
  1.6  งานเครือข่ายบริการวิชาการ 
  1.7  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ 
  1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ 
  1.9  งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
  1.10  งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ ผ่านสื่อต่างๆ 
  1.11  งานโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน 
          ประสานงานบริการวิชาการ 
  2.  งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
  2.1  งานฝึกอบรม / สัมมนา 
  2.2  การบริการวิชาชีพ 
  2.3  งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
  2.4  งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ 
  3.  งานคลินิกเทคโนโลยี 
  3.1  งานประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 
  3.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี 
  3.3  งานจัดนิทรรศการร่วมกับ  
         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.4  งานให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
  3.5  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  3.6  งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี 
   
   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ 

คณะกรรมการประจ า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร) 

รองผู้อ านวยฝ่ายบริการวิชาการ (แทน) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ) 

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
(นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร) 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
(นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์) 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
(นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์) 

บุคลากร 
นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน 
นางสาววัลลภา ฟักประไพ 
นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์ 
นางสาวพัชรา   หนูเรืองงาม 

 

บุคลากร 
นางสาวหน่ึงฤทัย แก้วค า 
นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า 
นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์ 
นางสาวพันธ์ประภา หลักบุญ 

 
 
 

บุคลากร 
นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร
นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน 
นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง 
นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ 
นางสาวรุจิรา   จุ่นบุญ 
นางสาววิสุตา   วรรณห้วย 
นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 
นายวิษณุรักษ์ ดาวลอย 
นางสาวเรณู ยะแสง 
นายณัฎฐภัค ฉินทกานนท์ 
นางสาวปาริชาติ ทองรบ 
 

 
 
 
 

รองผู้อ านวยฝ่ายวิจัย (แทน) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ 
 
ปรัชญา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสูส่ากล 

วิสัยทัศน ์
มุ่งสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการสูโ่ลกอาชีพ 

นโยบาย 
1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดา้นสังคม ใหม้ีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการความรู้และ 
   สร้างผลผลติเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย ์
2. การสร้างผลงานวิจัยโดยการสรา้งองค์ความรู้ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยให้ความส าคญักับฐานเทคโนโลยีที่เน้น    
   การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
3. การสร้างผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจยัและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยการบริการข้อมูล  
   ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสรา้งรายได้สู่มหาวิทยาลัย 
4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคญัในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
   จัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วท้ังมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 
1. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้แกภ่าคการผลิตและภาคบริการ 
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพ 
3. เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจยัและบริการวิชาการแกส่ังคม 
4. บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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ข้าราชการ 
1 คน 
(4%) 

พนักงานราชการ 
2 คน 
(9%) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
14 คน 
(61%) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน 
(26%) 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

 
 

บุคลากรของหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

 

 

 
 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ปวส.  
1 คน 
 (4%) 

ปริญญาตรี  
19 คน 
(83%) 

ปริญญาโท  
3 คน 
(13%) 

ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

1 คน 
(4%) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ปฏิบัติการ 
4 คน 
(18%) 

นักวิจัยปฏิบัติการ 
3 คน 
(13%) 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ 
9 คน 
(39%) 

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

5 คน 
(22%) 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
1 คน 
(4%) 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นักวิจัยปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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งบประมาณประจ าปี 2557 
 

ผลผลิต 
ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

รวม 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
            กลุ่มบริการวิชาการ 
            คลินิกเทคโนโลย ี

 
800,000 

- 

 
350,000 

- 

 
- 

3,018,680 

 
1,150,000 
3,018,680 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,779,050  5,207,500 145,000 9,131,550 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,079,600 90,000 200,000 1,369,600 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - 1,200,000 - 1,200,000 

รวม 5,658,650 6,847,500 3,363,680 15,869,830 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่าย 
35.65% 

5,658,650 

งบประมาณรายได้ 
43.15% 

6,847,500 

งบประมาณภายนอก 
21.20% 

 3,363,680  

งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายได้ 

งบประมาณภายนอก 

ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

26.27% 
4,168,680 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
57.54% 

9,131,550 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

8.63% 
1,369,600 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู ้

7.56% 
1,200,000 

งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จ าแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

26.27% 

57.54% 

8.63% 

7.56% 

35.65% 

43.15% 

21.20% 
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รางวัลที่ได้รับและผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

รางวัล Gold Award 
การจัดแสดงนิทรรศการ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557  

(Thailand Research Expo 2014)  
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลระดับ “ดีมาก” การน าเสนอผลงานภาคนิทรรศการ 
ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์” 

จากศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รางวัลพิเศษ "งานการจัดการความรู้ดีเด่น" 
จากศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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งานประกันคุณภาพ 
 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ระดับสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยผู้ตรวจประเมินภายใน ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ 
เป็นกรรมการ และอาจารย์ฉันทนา ปาปัดถา เป็นกรรมการและเลขานุการ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งช้ี อยู่ในระดับดีมาก
ทุกองค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย 4.88 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 5.00 ดีมาก 
2. การวิจัย 4.70 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 ดีมาก 

4. การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

5. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม 4.88 ดีมาก 
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ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จาก 9 คณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย โดยกรรมการประเมินภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์นิพันธ์ ศิริศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล สุวัจนานนท์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และกรรมการประเมินภายใน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ม่วงชู และอาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์ พบว่า 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2556 ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
และองค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีและดีมาก ตามล าดับ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 3.93 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 3.54 ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.16 ด ี
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 2.60 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.20 ด ี

ผลการประเมินภาพรวม 4.27 ดี 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 275 คน 417 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 93.84 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 95.35 
4. ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 100.00 
5. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 4 โครงการ 4 โครงการ 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 92.68 

7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ให้บริการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

(คน) 
รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

10 - 15 พ.ย. 2556 250,000 
 

- 250,000 
 

70 

2 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
อาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของ
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

25 - 30 ม.ค. 2557 250,000 
 

- 249,999.50 
 

70 

3 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน
จังหวัดเพชรบุรี แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่3) ภายใต้
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

24 – 30 พ.ย. 2556 
 

300,000 - 300,000 75 

4 โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่
ชุมชน 

17 - 19 ก.พ. 2557 
19 - 21 มิ.ย. 2557 

- 350,000 342,226 202 

รวม 4 โครงการ  8,000,000 350,000 1,142,225.50 417 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

 
 
 
ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม  
ผลการด าเนินงาน  

จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ในหลักสูตร การท าน้ าพริกปลาทูย่าง น้ าพริกกุ้งเสียบ มะพร้าวแก้ว การแต่งหน้าเค้ก และการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
และกลุ่มแม่บ้านต าบลบางแคสามัคคี อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2556 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกระบวนการ
ให้บริการ ร้อยละ 93.40 การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 67 คน หรือร้อยละ 95.71 
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 92.54 และสร้างอาชีพใหม่ ร้อยละ 7.46 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 95.71 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 97.00 
3. โครงการบริการวิชาการทีส่่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 100.00 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการ 1 โครงการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 93.40 
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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ชื่อผลงาน : การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง  
ผลการด าเนินงาน  

จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร น้ าพริกตาแดงอีสาน และปลากรอบ
สมุนไพรทรงเครื่อง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2557 มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การท าขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะทานตะวัน และแป้งเปี๊ยะหิมะไส้สมุนไพร ณ กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2557 มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า  ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการร้อยละ 90.40 และ 89.40 
ตามล าดับ การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม จ านวน 32 คน 
หรือร้อยละ 91.43 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 68.75 และสร้างอาชีพใหม่ ร้อยละ 31.25 และ
กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ จ านวน 31 คน หรือร้อยละ 88.57 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 70.97 
และสร้างอาชีพใหม่ ร้อยละ 29.03 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 90.00 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 95.10 
3. โครงการบริการวิชาการทีส่่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวลา 1 ป ี ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 100.00 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการ 1 โครงการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 89.90 
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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ชื่อผลงาน : การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 3) 
ผลการด าเนินงาน  

จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีในลักษณะเครือข่ายชุมชน 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท าต ารับมาตรฐานของอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีในลักษณะเครือข่ายชุมชน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ จัดท าต ารับงบปลาอินทรีย์ วุ้นน้ าตาลสด ข้าวต้มมัด ข้าวต้มลูกโยน 
และข้าวต้มน้ าวุ้น 2) กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ จัดท าต ารับกากหมูผัดเผ็ดใส่ใบมะกรูด พล่าปลาอกกะแล้ ปลาอินทรีย์
แดดเดียว ปลาทูต้มหวาน ปลาหมึกต้มหวาน และกุ้งต้มหวาน 3) กลุ่มแม่บ้านบ้านใหญ่ชะอ า จัดท าต ารับทอดมันฟักทอง 
ข้าวโพด หัวปลี มะละกอ และย าเปลือกแตงโมปลาทูย่าง  ณ กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาล
เมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 24 – 30 พฤศจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 75 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการร้อยละ 95.60  การติดตามผลการน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่า จ านวน 73 คน หรือร้อยละ 97.33 น าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การรับประทานอาหารที่ครบหลักอาหาร 5 หมู่ และการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 97.33 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 98.00 
3. โครงการบริการวิชาการทีส่่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 100.00 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการ 1 โครงการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 95.60 
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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ชื่อผลงาน : โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน  
ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษา ในองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
ด้วยการส ารวจข้อมูล ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อก าหนดโจทย์วิจัย รวมทั้งน าเสนอโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนากลุ่ม OTOP และจัดกิจกรรม
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง มทร.พระนคร กับผู้ประกอบการ OTOP ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนแยกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท สรุปและคัดเลือกชุมชนเพื่อด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันท่ี 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 142 คน จาก 9 คณะ 
บุคลากร สวพ. และชุมชนกลุ่ม OTOP ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.00   

กิจกรรมที่ 2 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน เพื่อสาธิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ชุมชนน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้  ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเอกลักษณ์ขนมไทยโบราณ ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ และกลุ่มแปรรูปอาหารบางเจ้าฉ่า ต าบลบางเจ้าฉ่า  
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันท่ี 19 – 21 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.67 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 92.30 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 91.30 
3. โครงการบริการวิชาการทีส่่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวลา 1 ป ี ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 100.00 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการ 1 โครงการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 91.80 
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

คลินิกเทคโนโลยี 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 430 คน 641 คน 

2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 90.75 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 89.30 
4. ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 100.00 
5. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 4 โครงการ 4 โครงการ 

6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 89.15 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ให้บริการ 

งบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
 (บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

(คน) 

1 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยี 

ต.ค. 2556  
–  

ก.ย. 2557 

300,000 
 

300,000 
 

443 

2 โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปร
รูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

16 – 19 ก.ค. 2557 
5 - 6 ส.ค. 2557 

229,200 
 

229,200 
 

63 

3 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้
เลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อ าเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง 

7 – 9 ก.ย. 2557 161,440 161,440 65 

4 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี 

28 – 31 ส.ค. 2557 
14 – 15 ก.ย. 2557 

233,040 233,040 70 

5 โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภท 
ผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 2,095,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กลุ่ม OTOP 
18 กลุ่ม 

รวม 5 โครงการ 3,018,680 923,680 
641 คน 
18 กลุ่ม 
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ชื่อผลงาน  : การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี ประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็น
ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นหน่วยประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี แก่ผู้รับบริการ จ านวน 443 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
คลินิกเทคโนโลยี จ านวน 22 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.60 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 250 คน 443 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 91.20 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 89.60 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 87.60 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

29 
 

 
 
ชื่อผลงาน  : การพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษ ไชโยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในหลักสูตร การท ากะหรี่พัพฟ์ไส้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะทอดไส้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้สมุนไพร 
ไดฟูกุไส้สมุนไพร และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
ระหว่างวันท่ี 16 – 19 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 63 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 89.60 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 92.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ามะกรูดแปลงร่าง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่าง
วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 40 คน  

ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 61 คน หรือร้อยละ 96.83 น าความรู้จาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 27.87 และในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 40.99 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดอ่างทอง ในการ
ประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น ปี 2557 พบว่า ทางกลุ่มผ่านเข้ารอบ 20 ใน 76 จังหวัดของประเทศในการ
ร่วมประกวดครั้งนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

1. ผู้รับบริการ 60 คน 63 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 93.00 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 89.60 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 90.20 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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ชื่อผลงาน  :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูป 
  เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าไส้กรอกอีสานหน่อไม้ ไส้กรอกอีสานหน่อไม้สด และลูกช้ินหมูหน่อไม้ และ
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2557  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 65 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 88.40 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 89.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.45 

ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 63 คน หรือร้อยละ 96.92 น าความรู้
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 44.44 ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 
ร้อยละ 31.75  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

1. ผู้รับบริการ 60 คน 65 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 89.00 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 88.40 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 88.80 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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ชื่อผลงาน  : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลาน้ าจืด ทรัพยากรหลักของจังหวัด
สิงห์บุรี และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชู ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 28 – 31สิงหาคม 2557 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 89.60 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 และมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 92.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าข้าวเกรียบปลา น้ าพริกปลาป่น และปลากรอบ
ทรงเครื่อง และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชู ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันท่ี 14 – 15 กันยายน 2557 มีสมาชิกของชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 40 คน 

ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 67 คน หรือร้อยละ 95.71 น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 46.27 และใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 25.37 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

1. ผู้รับบริการ 60 คน 70 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 89.80 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 89.60 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 90.00 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ร้อยละ 100.00 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนโครงการ/งาน/กิจกรรม 12 เรื่อง 12 เรื่อง 

2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 100.00 
3. จ านวนผลงาน 504 เรื่อง 520 เรื่อง 
4. ความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 88.37 
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 12 เรื่อง 12 เรื่อง 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่

ใช้จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าวารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร 

1 ต.ค. 2556  
-  

31 ส.ค. 2557 

300,000 - - 290,104 32 ผลงาน 

2 โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย 
สิ่ งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

23 - 26 มิ.ย. 2557 
6 - 11 ส.ค. 2557 
12 - 28 ส.ค. 2557 

550,000 
160,820 

- - 696,547.98   1,408 คน 

3 โครงการการประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังที่ 6 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล คร้ังที่ 5 

25 เม.ย. 2557 
และ 

23 - 25 ก.ค. 2557 

1,500,000 - 145,000 1,600,633 511 คน 

4 โครงการการสร้างเครือข่ายวิจัย
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

21 ส.ค. 2557 
และ 

28 – 29 ส.ค. 2557 

- 350,000 - 272,231.70 137 คน 

5 โครงการการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฎิบัติงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

7 ก.พ. 2557 
และ 

11 – 13 ก.พ. 2557 

- 300,000 - 263,330 45 คน 

6 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยที่มีศักยภาพ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

7 – 9 พ.ค. 2557 
19, 22 – 23 พ.ค. 2557 
26 พ.ค., 26-28 มิ.ย. 

2557 
3 – 5 ก.ค. 2557 

- 1,500,000 - 1,025,321.60 282 คน 

7 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 

1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

1,000,000 286,200 - 1,286,200 118 
ผลงาน 

8 โครงการจัดท าเอกสารและซีดี
เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

268,230 
 

- - 268,230 
 

212 
โครงการ 
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ล าดับ โครงการ/งาน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

9 กองทุนเพื่อการวิจัย 1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

- 2,771,300 - 1,728,100 53 บทความ 

10 งานประสานงานวิจัย 1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

26,090,600 8,546,500 1,830,000 36,467,100 175 
โครงการ 

11 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

- - - - - นักวิจัยได้รับ
รางวัล 7 คน 
-หน่วยงาน
ได้รับรางวัล 
4 หน่วยงาน 

12 งานประสานงานบริการวิชาการ 1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

5,000,000 1,030,200 1,894,500 7,924,700 59 โครงการ 

รวม 12 โครงการ/งาน 34,869,650 14,784,200 3,869,500 51,822,498.28  
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ชื่อผลงาน  : โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าวารสาร 2 ฉบับ ประกอบด้วย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2557 จ านวน 16 ผลงาน และปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
เดือนกันยายน 2557 จ านวน 16 ผลงาน  
  2. เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวม 800 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 24 หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 776 หน่วยงาน 

ผลสัมฤทธิ์  เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการประเมินอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 คือ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ผ่านการ
รับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง ธันวาคม 2557)  

จากการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้วารสารฯ ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
โดยได้รับการจัดอยู่ใน ระดับที่ ๒ ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 30 ผลงาน 32 ผลงาน 
2. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ชื่อผลงาน  : การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2557 
 จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี  2557 ระหว่างวันที่  
23 - 26 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน 34 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน            
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 9 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 ผลงาน และสถาบันวิจัย
และพัฒนา 2 ผลงาน สาธิตผลงาน จ านวน 3 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาแป้งปั้นจากเปลือกทุเรียนส าหรับผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก 2) การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยจังหวัดอ่างทอง  3) ต ารับอาหารไทย
ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ความพึงพอใจของผู้ชมงานในภาพรวม ร้อยละ 90.60 

กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2557 
 จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 12 - 28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน 33 ผลงาน เป็นผลงานของ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 21 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 3 ผลงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ผลงาน ความพึงพอใจของผู้ชมงานในภาพรวม ร้อยละ 90.00 

กิจกรรมที่ 3 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014)  
 จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557”  (Thailand 
Research Expo 2014) ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557  ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร โดยมผีลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
และผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร” และ “นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอ” และร่วมประกวด Thailand Research 
Expo 2014 Award รวม 20 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 11 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ผลงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
1 ผลงาน สาธิตผลงานวิจัยการท าไส้อั่วกล้วยน้ าว้า และวอฟเฟิลแป้งกล้วย จากสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้ชมงานในภาพรวม ร้อยละ 91.40 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้รับรางวัลระดับ Gold Award ในการประกวด Thailand Research Expo 2014 Award 
เป็นถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 1,000 คน 1,408 คน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80.00 90.60 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ชื่อผลงาน  : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลวิชาการ ครั้งท่ี 6  
  และการประชุมวิชาการนานาชาตมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งท่ี 5 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร คร้ังท่ี 1 
 จัดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร 
ครั้งท่ี 1 หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden 1 กรุงเทพมหานคร โดยมีผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน 72 ผลงาน  

การประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มีผลงานท่ีได้รับรางวัลจ านวน 20 ผลงาน ได้แก่ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 16 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลระดับดีเด่น 1 ผลงาน รางวัลระดับดีมาก 6 ผลงาน และ
รางวัลระดับดี 9 ผลงาน และ สาขาสังคมศาสตร์ จ านวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลระดับดีเด่น 4 ผลงาน 

 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 6 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล คร้ังท่ี 5 

 การน าเสนอผลงานของนักวิจัย ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 6 และ 
การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” 
ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 88 ผลงาน 
แบ่งเป็นระดับชาติ 72 ผลงาน และระดับนานาชาติ 16 ผลงาน 
 

 1. ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ระดับชาติ) 3 ผลงาน 
ผลสัมฤทธ์ิ : 1.1 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ รางวัลดีเด่น อาจารย์สุวดี ประดับ และคณะ 

 1.2 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ รางวัลดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย  
      และคณะ 
 1.3 สาขาศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  รางวัลด ี อาจารย์ศศิธร ชูแก้ว และคณะ 

2. จัดแสดงนิทรรศการผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม จ านวน 19 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 
นวัตกรรมและผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร และ นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอ 
     ผลสัมฤทธิ์ : รับรางวัลระดับดีมากในการน าเสนอผลงานภาคนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน 511 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.40 

3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ชื่อผลงาน : การสร้างเครือข่ายวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมความร่วมมือการพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อสังคม 9 ราชมงคล วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมการสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท 9 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ  
60 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 มทร. วาระการประชุมที่ส าคัญคือ 1) การ
จัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 1 ชุด 
3 เล่ม 2) การพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อสังคม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของ
ชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางของวารสารวิชาการเพื่อสังคม และรองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความเรื่อง หลักการและกรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิชาการเพื่อสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 มทร. บุคลากรจากคณะและหน่วยงานของ มทร.พระนคร และ
สมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน รวม 60 คน  

กิจกรรมความร่วมมือการด าเนินงานบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557 โดยมีการเสวนาการ
ร่วมท างานวิจัยและบริการวิชาการ ในลักษณะเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานวิจัยและบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการด าเนินงานด้านบุคลากร เครื่องมือ และองค์ความรู้  

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.20 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 35 คน 137 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85.00 90.20 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ชื่อผลงาน : โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู ้แก่ผู ้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานของ Google Apps ส าหรับองค์กร น าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและบริการวิชาการ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 45 คน จาก 9 คณะ และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.00 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โครงการหลวงหุบ
กะพง ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี กับสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลุ่มชุมชนผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จาก 9 คณะ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 92.40 

ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 38 คน หรือร้อยละ 84.44 น าความรู้จาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ในการท างานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 45  คน 45  คน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 91.20 

3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ชื่อผลงาน : โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักวิจัยชุมชนต้นแบบ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 
ณ บ้านทิพย์สวนทอง ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับการท างานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และฝึกปฏิบัติกระบวนการและการใช้เครื่องมือการท างานวิจัยกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนต าบลบางสะแก 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน  

กิจกรรมที่ 2 การท างานวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยน านักวิจัยเข้าพบผู้บริหารจังหวัดและกลุ่ม
ผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ จังหวัดอ่างทอง วันท่ี 19 และ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดอ่างทอง โดยมี 
นายประวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวัดอ่างทอง และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย นักวิจัย กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จากน้ัน นักวิจัย จ านวน 63 คน ลงพื้นที่
ส ารวจความต้องการของชุมชน จ านวน 19 กลุ่ม  

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ระยะที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
ณ ห้องประชุมช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วยการช้ีแจงการเสนอของบประมาณและพิจารณาแนวทาง
(ร่าง) หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่
บูรณาการกับพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม การบรรยายการพัฒนาข้อเสนอการวิจยัให้มีคุณภาพ และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่  
26 - 28 มิถุนายน 2557 เป็นการวิพากษ์ข้อเสนอการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ส าหรับเสนอขอ
งบประมาณวิจัย (แบบปกติ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีนักวิจัยจาก 9 คณะ และ สวพ. 
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 95 คน 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง
วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมงานวิจัยสู่ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ เทคนิค
การเตรียมต้นฉบับ และร่วมอภิปรายเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้อบรมและทีมวิทยากร โดยมีผู้ เข้าร่วมอบรมจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 38  คน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.50 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 190 คน 282 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85.00 89.50 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ภาพกิจกรรมที่ 1 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมที่ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมที่ 3 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมที่ 4 
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ชื่อผลงาน : การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ผลการด าเนินงาน 
 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการท าปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ แผนงานพิเศษ โครงการวิจัย โครงงานพิเศษ แผนงานเฉพาะบุคคลแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา และเผยแพร่ในระดับชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จ านวน 118 โครงการ งบประมาณ 1,286,200 บาท และทุก
โครงการสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได ้คิดเป็นร้อยละ 100 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 60 ผลงาน 118 ผลงาน 
2. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ชื่อผลงาน  : การจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2556-2557 ประกอบด้วย 
ผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ได้แก่ ผลงานวิจัย 139 ผลงาน บริการวิชาการ 65 ผลงาน คลินิกเทคโนโลยี 
6 ผลงาน รวม 210 ผลงาน งบประมาณ 31,587,538 บาท 
  โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้แก่ โครงการวิจัย 153 โครงการ บริการวิชาการ 50 โครงการ  
คลินิกเทคโนโลยี 9 โครงการ รวม 212 โครงการ งบประมาณ 42,991,800 บาท 

จัดพิมพ์เอกสารและซีดี จ านวน 1,000 ชุด และเผยแพร่แก่หน่วยงานภายนอก 675 หน่วยงาน  
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ชื่อผลงาน  : กองทุนเพื่อการวิจัย 
ผลการด าเนินงาน 
 กองทุนเพื่อการวิจัย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย 
พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย  
 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1) ให้การสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความ จ านวน 53 บทความ 
ประกอบด้วย บทความวิจัยระดับชาติ  20 บทความ และระดับนานาชาติ 31 บทความ และบทความวิชาการระดับชาติ 
2 บทความ งบประมาณ 1,350,000 บาท  และ 2) สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินแผนงาน/โครงการใน
กิจกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ  378,100 บาท 
  

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ประเภทบทความ แหล่งตีพิมพ์บทความ  

รายการ วิจัย 
(บทความ) 

วิชาการ 
(บทความ) 

วารสาร
ระดับชาติ 

วารสารระดับ
นานาชาติ 

วารสาร
ระดับ

นานาชาติ 

จ านวนเงิน 

 ที่ตีพิมพ์ในประเทศ (บาท) 

1. เงินรางวัลสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความ 

51 2 22 - 31 1,350,000 

2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย 378,100 

รวมทั้งสิ้น 1,728,100 
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ชื่อผลงาน  : งานประสานงานวิจัย 
ผลการด าเนินงาน 

1. งานนโยบายและแผน ประสานงานและด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เพื่อก าหนดทิศทางและแผนงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2556 – 2560 ประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ 7 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมวลชน สาขาการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ 
และสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

2. งานงบประมาณวิจัย จัดสรรงบประมาณวิจัย งบรายจ่าย งบเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
กระตุ้นให้มีการแสวงหาทุนจากภายนอก รวม 175 โครงการ งบประมาณ 36,467,100 บาท แบ่งเป็น ผลผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 99 โครงการ งบประมาณ  25,479,800 บาท ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ  10,987,300 บาท 

ภาพที่ 1 ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 99 โครงการ งบประมาณ  25,479,800 บาท 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ  10,987,300 บาท  

 

 

 

 

 

งบรายจ่าย 
59 โครงการ 

18,588,300 บาท 
(ร้อยละ 72.95) งบเงินรายได ้

35 โครงการ 
5,061,500 บาท 
(ร้อยละ 19.87) 

งบประมาณ
ภายนอก 

5 โครงการ 
1,830,000 บาท 
(ร้อยละ 7.18 ) รายจ่าย 

เงินรายได้ 

ภายนอก 

งบรายจ่าย 
25 โครงการ 

7,502,300 บาท 
(ร้อยละ 68.28) 

งบเงินรายได ้
51 โครงการ 

3,485,000 บาท 
(ร้อยละ31.72) 

รายจ่าย 

เงินรายได้ 

งบรายจ่าย 
 

งบเงินรายได ้
 

งบประมาณภายนอก 

งบรายจ่าย 
 

งบเงินรายได ้



 

48 
 

 

 

ภาพที่ 3 และ 4  ร้อยละของงบประมาณวิจัยงบรายจ่าย และงบเงินรายได้ ต่องบประมาณทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3. งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัย ประสานงานการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย การรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย การติดตามประเมินผลงานวิจัยของแผนงาน/โครงการวิจัย ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
มีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 175 โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น 
ตามแผนที่ก าหนด 175 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ แผนงาน/โครงการทั้งหมด 

 

277,176,000 บาท 

8,546,500 บาท 

งบประมาณเงินรายได้ 

งบประมาณท้ังหมด 

งบประมาณวิจัย 

ร้อยละ 96.92 

ร้อยละ 3.08 

งบประมาณอื่น 
 

งบประมาณวิจัย 

งบประมาณวิจัย 

งบประมาณอื่น 

941,876,400 บาท 

26,090,600 

งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณทั้งหมด 

งบประมาณวิจัย 

ร้อยละ 97.23 

ร้อยละ 2.77 
งบประมาณวิจัย 

งบประมาณอื่น 

งบประมาณอื่น 
 

งบประมาณวิจัย 
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ชื่อผลงาน  : กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่
ท างานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป โดยผู้รับการคัดเลือกได้รับโล่และเกียรติบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 9 ป ีเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2557 
ณ ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังน้ี 
 

กิจกรรมที่ 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556 
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น 

รางวัล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์ 
ระดับดีเด่น   
 นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเริง รักซ้อน 

2. ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 
- 

 นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค ์

อาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 

 นักวิจัยดีเด่นด้านการน าผลงานวิจยั  
และ/หรือ ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุ้ง อาจารย ์
สัมภาษณ์  สุวรรณคีร ี

 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญ - 
 

2. รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 
รางวัล หน่วยงาน 

ระดับดีเด่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

ระดับดีมาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ระดับด ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

กิจกรรมที่ 2 ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 เสนอช่ือผู้ท าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี จ านวน 4 รางวัล 
 

กิจกรรมที่ 3 ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น 
 เสนอช่ือศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ครบรอบ 9 ปี ได้แก่ นายปัญญากร คงสมจิตต์ ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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ภาพกิจกรรมที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมที่ 2 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมที่ 3 
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ชื่อผลงาน  : งานประสานงานบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ประสานงานการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 7,924,700 บาท ซึ่งพบว่า หน่วยงานสามารถด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนและบรรลุตาม
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์/ผลผลลิต ทุกโครงการ 
 2. สร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มวิจัย จ านวน 4 เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัด
สิงห์บุรี เครือข่าย 9 มทร. และเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีด้านบริการวิชาการระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายคุณภาพ  

ปีการศึกษา 2556 ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันวิจัยและพัฒนา  : องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 2) ตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 และตัวบ่งช้ี
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  : ตัวบ่งชี้ที่ 8 และ 9 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 
 4. ประสานงานการจดและต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย สาขาอุตสาหกรรม และสาขาประชากร เพื่อการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 3 เรื่อง 3 เรื่อง 
2. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
2. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ให้บริการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ
ที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จ านวน
ผลงานวิจัย 

(เร่ือง) 
รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

     

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ส่วนเหลือใช้และบกพร่องจากการ
ปลูกของต้นและผลเผือกหอมชุมชน
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

314,900 - 314,900 1 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจาก
เนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตผลทางการเกษตร 

1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

314,900 - 314,900 1 

3 ก า ร ศึ ก ษ า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
ผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จ ชุ มชน
(OTOP)ในเขตภาคกลาง เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

- 90,000 90,000 1 

รวม 3 โครงการ  629,800 90,000 719,800 3 

 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ 

     

1 โครงการวิจัยสถาบัน 1 ต.ค. 2556  
-  

30 ก.ย. 2557 

- 
 

1,200,00
0 

1,200,000 1 

รวม 1 โครงการ  - 1,200,000 1,200,000 1 

รวม
ทั้งสิ้น 

4 โครงการ  629800 1290,000 1,919,800 4 
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ชื่อผลงาน  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และส่วนบกพร่องจากการปลูกของต้นและ 
 ผลเผือกหอมชุมชนอ าเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 (โครงการต่อเนื่องปีท่ี 2)        
ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาดของชุมชนต าบลโคกใหญ่ หรเทพ และ
ตลาดน้อย 2) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาดของชุมชน 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์
อาหารจากเผือกเชิงพาณิชย์และการท าแผนธุรกิจ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์แป้งเผือก 
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่าง และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศึกษาเฉพาะบรรจุภัณฑ์แป้งเผือกและบรรจุภัณฑ์อาหาร
ประเภทอาหารว่าง ในปีที่ 2 ผลการวิจัยท าให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 2 รายการ เผือกทอดกรอบและเมี่ยงเผือก 
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 4 ราย เมื่อน าไปท าการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่น พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับ มากกว่าร้อยละ 80 ทดสอบทางประสาท
สัมผัสพบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านกลิ่นรส ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
(P<0.05)  และท าการถ่ายทอดความรู้ที่ได้แก่ชุมชน และท าการติดตามผลหลังจากการอบรม 3 เดือน พบว่าผู้เข้าอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 93.75 โดยน าไปประยุกต์เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวร้อยละ 88.33 
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ชื่อผลงาน  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร  
 (โครงการต่อเนื่อง ปีท่ี 2) 
ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตขนมปังโดยใช้เนื้อลูกตาลสุกเป็นส่วนประกอบ ศึกษาอายุ
การเก็บรักษาขนมปังที่มีเนื้อลูกตาลสุกเป็นส่วนประกอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ โดยศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาขนมปังโดยใช้เนื้อลูกตาลสุกเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
และเพิ่มมูลค่าตาลสุกให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ใช้เนื้อลูกตาลสุกทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 25 30 35 และ 40 
ของน้ าหนักแป้ง เมื่อท าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าการใช้เนื้อลูกตาลสุก
ทดแทนแป้งสาลีในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น มีผลท าให้ขนมปังมีค่าสีด้านความสว่าง (L*) ลดลง ส่วนค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง 
(b*) เพิ่มขึ้น ขนมปังมีค่าปริมาตรจ าเพาะ น้ าหนักที่สูญเสีย Aw ลดลง แต่มีความหนาแน่น ปริมาณความช้ืน ค่าลักษณะเนื้อ
สัมผัสด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น การเกาะตัวกัน และความยากในการเคี้ยวเพิ่มขึ้น (P≤0.05) ผลการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส พบว่าที่ระดับร้อยละ 35 ของน้ าหนักแป้งสาลี มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด เมื่ออายุการเก็บรักษาขนมปัง
เนื้อลูกตาลสุกที่บรรจุในถุง PP ท าการซีลปากถุงเก็บที่อุณหภูมิห้อง  พบว่าขนมปังเนื้อลูกตาลสุกเก็บรักษาได้ 5 วัน นับ
จากวันที่ผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีต่อกระบวนการฝึกอบรม พบว่า ผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเห็นว่า กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.49  
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ชื่อผลงาน  : การศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในเขตภาคกลาง                 
 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในเขต
ภาคกลาง และน าเสนอสมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในเขตภาคกลาง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะในปัจจุบันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในเขต
ภาคกลาง ด้านคุณลักษณะ และด้านทักษะอยู่ในระดับสูง ตามล าดับ สมรรถนะด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และ
สมรรถนะที่ต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในเขตภาคกลาง เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อยู่ในระดับสูงทั้งด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะ และด้านความรู้ ตามล าดับ การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามล าดับความส าคัญ คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะตามล าดับ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภาษาสากล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความรู้ในเชิงบริหาร เร่งพัฒนาทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรมองค์การและเสริมทักษะความเช่ียวชาญในการพัฒนาผลติภัณฑ์
และองค์การอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาตลาดใหม่ และการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  ผู้ประกอบการควรพัฒนา
คุณลักษณะในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การเปิดรับองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง และศักยภาพในการ
พัฒนาองค์การ    
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ชื่อผลงาน  : โครงการวิจัยสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน 
 เป็นโครงการที่สนับสนุนการวิจัยสถาบันแก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในโจทย์
วิจัยที่ผู้บริหารก าหนดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ มีเป้าหมายในการใช้ผลการวิจัยสถาบัน เป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาองค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการวิจัยสถาบันใน
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวน 22 โครงการ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 โครงการ 
คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ คณะศิลป ศาสตร์ 3 โครงการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 โครงการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 1 โครงการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 5 โครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ กองศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ กองวิเทศสัมพันธ์ 
1 โครงการ กองพัฒนานักศึกษา 3 โครงการ รวม 1,200,000 บาท โดยทุกโครงการสามารถด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน
ที่ก าหนด 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง  (22 โครงการ) 
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

1 ตุลาคม 
2556 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
และบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 

 

จัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1/2557 ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ ซ่ึงวาระการประชุมท่ีส าคัญ คือ สรุปผล
การด าเนินงานและร่วมกัน แนะน าและแก้ปัญหา
ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ  

 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยฯ  

จาก 9 คณะ  
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 39 คน 

13. พัฒนาระบบบริหาร 
งานบริการวิชาการฯ  
 

1. พัฒนาระบบ
บริหารงาน 
บริการวิชาการ 

18. พัฒนาระบบ 
บริหารงานวิจัย 
 

1. พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย 
 

4 ตุลาคม 
2556 

การประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 6/2556 
 

จัดประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 6/2556 ณ ห้อง
ประชุมบัวม่วง 1 ซ่ึงวาระการประชุมท่ีส าคัญ คือ 
การตรวจสอบภาระงานรายบุคคล การถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และการก าหนดค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
บุคลากร สวพ.  
จ านวน 20 คน 

9. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 

 

1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 
 

10 ตุลาคม 
2556 

การประชุมเพื่อหารือการก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

จัดประชุมเพื่อหารือการก าหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ เพื่อก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในตัวชี้วัดท่ี 
สวพ. เป็นผู้รวบรวม/รายงาน 

ผู้ร่วมประชุม 
จาก 9 คณะ  

และบุคลากร สวพ. 
จ านวน 39 คน 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

1. บริหาร 
จัดการโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ 

10 ตุลาคม 
2556 

การประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อ 
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

จัดการประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัย
เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย โครงการวิจัยสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ วาระการประชุมท่ีส าคัญ คือ 1) โจทย์วิจัย
สถาบัน 2) การพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การ
รับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
โครงการวิ จั ยสถาบัน 3 )  ปฏิ ทินการด า เ นิน
โครงการวิจัยสถาบัน  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูง 
ตัวแทนจาก 9 คณะ 

สถาบัน ส านัก และกองต่างๆ  
จ านวน 61 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 
 

1. ผลิตผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 
 
 
 

11 ตุลาคม 
2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพื่อการวิจัย ครั้งที่ 3/2556 

 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
การวิจัย ครั้งท่ี 3/2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสรุปประมาณการการ
ตีพิมพ์บทความเพื่ อรับเ งิ นรางวั ลสนับสนุน 
ขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลสนับสนุน และ
พิจารณาแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 กองทุนเพื่อการวิจัย มทร.พระนคร 

 

ผู้ร่วมประชุม 
ผู้บริหารระดับสูง 

ตัวแทนจาก 9 คณะ 
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 22 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

2. เผยแพร่ผลงาน 
วิจัยเพื่อการน าไป 
 ใช้ประโยชน์/ 
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 

11 ตุลาคม 
2556 

การประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ.  
ครั้งที่ 4/2556 

 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งท่ี 
4/2556 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 วาระการประชุม
ท่ีส าคัญ ได้แก่ การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อ
แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มทร.พระนคร การจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินงานวิ จั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และสรุปผลการด าเนินงาน 
สวพ. ประจ าเดือนตุลาคม 2556  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
และภายนอก 

ผู้บริหารและบุคลากร สวพ. 
จ านวน 10 คน 

7.พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ 

23 ตุลาคม 
2556 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่การพฒันานักวิจัย 
ในโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษา
ราชการแทนอธิการบดี  มทร.พระนคร น าทีม
นักวิจัย ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยกลุ่มความ
หลากหลายทางชี วภาพ ของส า นักบริหาร
โครงการฯ และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมประชุม  
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยในโครงการความ
หลากหลายทางชีวภาพประจ าปีงบประมาณ 2557 
ครั้งท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร มทร.พระนคร 
นักวิจัย และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 5 คน 
 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 

29 ตุลาคม 
2556 

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก 
เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและ 

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556  
 

จัดการประชุมคณะ อนุกรรมการคัดเลือก
เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และหน่วยงานบริหาร
งานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556 ครั้งท่ี 1/2556     
ณ ห้องประชุมบัวม่วง เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ 
เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงาน
บริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556  

 

 ผู้ร่วมประชุม
ประกอบด้วย 

คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกเชิดชูเกียรติฯ 
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 12 คน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 

30 ตุลาคม 
2556 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
วิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
โครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 วาระการประชุมท่ีส าคัญ คือ ประกาศฯ 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนการ
สนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน และการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยสถาบัน 
ประจ าปี งบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์  

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูง 
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 16 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ 
 

1. ผลิตผลงานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพ 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ 

31 ตุลาคม 
2556 

การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มทร.รัตนโกสินทร์  
 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการ สวพ. และบุคลากรจาก 
มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมและประชุมเพื่อหารือ
แนวทางการจัดประชุมวิชาการและการจัดท าวารสาร 
วิชาการ มทร.พระนคร ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 

 
  
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย  

ผู้บริหาร มทร.พระนคร 
ผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ 

และบุคลากร สวพ.  
จ านวน 24 คน 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 
 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 

5 พฤศจิกายน 
2556 

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

ผู ้อ า นวยก า รสถา บ ัน ว ิจ ัย และพ ัฒน า 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร 
ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อ
รับฟังค าชี้แจงกรอบการวิจัย ส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ (สวก.)        
ในหัวข้อ “สกัดความคิด พิชิตทุนวิจัยมุ่งสู่การ
ใช้ประโยชน์จริง” ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 4 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ 
 

1. ผลิตผลงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ 
 
 
 

6 พฤศจิกายน 
2556 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าเอกสารและซีดี
เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

  จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าเอกสาร
และซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง การแจ้งผล
การด า เ นินงานการจัดท า เอกสารและซีดีฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าเอกสารและซีดีฯ ขั้นตอนการ
จัดท า หลักเกณฑ์การจัดท า และพิจารณาการ
บันทึกข้อมูลการจัดท าเอกสารและซีดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการ จาก 9 คณะ  
และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 29 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ 
 

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/ 
สร้างชื่อเสียง 
แก่มหาวิทยาลัย 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

10 - 15 
พฤศจิกายน 

2556 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่ง OTOP ของผู้ประกอบการ  

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น า
วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยากร
จากภายนอก ด าเ นินโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหน่ึงต าบล
ห น่ึ ง ผลิ ตภัณฑ์ ข อ งผู้ ป ร ะกอ บการ จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม ในการท าน้ าพริกปลาป่น น้ าพริก
กุ้งเสียบ มะพร้าวแก้ว แต่งหน้าเค้ก การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภ ัณฑ์ ณ กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มบ้านสวน เบเกอรี่ ต าบลยายแพง และกลุ่ม
แม่บ้านต าบล บางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม  

สมาชิกชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 70 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ 
ให้บริการวิชาการฯ  
 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิด
จากการเรียน 
การสอน/การวิจัย 

12 
พฤศจิกายน 

2556 

การประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 
ครั้งที่ 6/2556 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยหัวหน้ากลุ่มวิจัย 
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย ประชาชื่น ครั้ งท่ี 
6/2556 โดยมีการประชุมเรื่อง การจัดประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น การให้รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ 
และพิจารณาแผนการด าเนินงานเครือข่ายในวาระ
ท่ี 3 (พ.ค. 2556 - พ.ค. 2558) การบริหารงานวิจัย
ของแต่ละสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย 
เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 
 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 
 
 
 

14 
พฤศจิกายน 

2556 

การประชุมเพื่อหารือ 
การจัดการประชุมวิชาการ RMUTCON 2014 

 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และบุคลากร สวพ. ประชุมร่วมกับ 7 มทร. เพื่อ
หารือและวางแผนด าเนินการจัดการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 
6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  

มทร.พระนคร 
เข้าร่วมประชุม 

กับ 7 มทร. 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

14 
พฤศจิกายน 

2556 

การสัมมนา เรื่อง “ระบบการยื่นขอทุนวิจัย 
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ” 

 

เข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่ เรื่อง “ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียว
แบบเบ็ดเสร็จ” (One Stop Service for National 
Research Management System)  ณ โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และ
สาธิตกระบวนการด าเนินงาน การใช้งานระบบ
เสนอขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จของ วช. 

เข้าร่วมสัมมนา 
เพื่อการใช้งานระบบการยื่น 

ขอทุนวิจัยจุดเดียว 
แบบเบ็ดเสร็จของ วช. 

18. พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย 

1. พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย 

15 
พฤศจิกายน 

2556 

การประชุมผู้แทนและคณะท างาน  
โครงการ OTOP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง          

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
และหัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม
คณะท างาน โครงการ OTOP ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์ความรู้ 
(KBO) ให้เชื่อมโยงถึงชุมชน เพื่อสร้างโอกาส     
ในอาชีพและรายได้ท่ีดีให้กับประชาชนในชุมชน   
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
บุคลากร สวพ. 
จ านวน 2 คน 

 

14. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบรกิารวิชาการ 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ  
 
 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 

24 - 30 
พฤศจิกายน 

2556 

การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี  
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 3) 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าวิทยากร 
จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด าเนินโครงการ
การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 3) โดยถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการท าอาหารพื้นบ้าน แกงส้มดอกแค 
ต้มส้มปลากระบอก ปลาหมึกต้มหวาน ปลาทูต้มหวาน 
ฉู่ฉี่ปลาทู ทอดมันหัวปลี ข้าวต้มผัด ขนมสามเกลอ 
ณ กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทราย
เหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

สมาชิกชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 75 คน 

 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ 
ให้บริการวิชาการฯ 
 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิด
จากการเรียน  
การสอน/การวิจัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ 

25 
พฤศจิกายน 

2556 

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย
กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ กลุ่มชุมชนบ้าน
ห้วยทรายใต้ และเครือข่ายชุมชน ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ อ านวยการสถาบันฯ ซ่ึ งชุมชนเหล่า น้ี เป็น
ผู้รับบริการจาก สวพ. ตามโครงการการพัฒนา
อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุบ้าน
ห้วยทรายเหนือ ต าบลชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

คณะกรรมการประเมินฯ 
สัมภาษณ์และ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กับผู้น าชุมชน  

ซ่ึงเป็นผู้รับบริการ 
จาก สวพ. 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาผู้บริหาร
และระบบประเมิน
ผูบ้ริหาร 

28 
พฤศจิกายน 

2556 

คลินิกเทคโนโลยี รับการประเมินผลการด าเนินงาน 
คลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร และผู้จัดการ
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบ
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช และศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เสนอผลการ
ด า เนินงานของคลิ นิก เทคโนโลยี ท่ี ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 เพื่อรับการประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  

 

ผู้ประเมินจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ประเมินผลและแนะน า

เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานคลินิก

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการให้ 
บริการวิชาการฯ 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ี 
เกิดจากการเรียน 
การสอน/การวิจัย 

30 
พฤศจิกายน 

2556 

การจัดนิทรรศการในโครงการ “สิงห-์ราชมงคล 
อาสาพัฒนาชุมชนปีที่ 1” 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เ ร่ือง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของอาจารย์
สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ 
“สิ ง ห์ -ราชมงคล  อาส า พัฒนาชุ มชนปี ที่  1 ”          
ณ ห้างสรรพสินค้า Siam Discovery กรุงเทพฯ โดย
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้สนับสนุน 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น าเสนอโครงการอาสา
พัฒนาชุมชน 

ผลงานวิจัย 
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 

จ านวน 1 ผลงาน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ 
 

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อ 
การน าไปใช้ประโยชน์/ 
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

13 ธันวาคม 
2556 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ.  
รับการตรวจประเมินโครงการ          

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. รับการตรวจ
ประเมินผลการด า เ นินงานคลิ นิก เทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากส านักงาน
ปลั ดกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในโครงการการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็น
น้ าส้มสายชูและน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ณ กลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด
เพชรบุร ี 

ผลการตรวจประเมิน 
โครงการคลินิกเทคโนโลยี 

สวพ. ประสบผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ 
ให้บริการวิชาการฯ 
 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ี 
เกิดจากการเรียน 
การสอน/การวิจัย 

16 
ธันวาคม 
2556 

การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร และบุคลากร 
สวพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน โดย
คณะกรรมการได้รับฟังผลการด าเนินงานของ สวพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม   
ชั้น 5 อาคาร 1 พร้อมท้ังเยี่ยมชม ส านักงาน สวพ. 
และศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  

 

คณะกรรมการประเมินฯ 
ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
สภามหาวิทยาลัย และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

7. พัฒนาการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาผู้บริหาร
และระบบประเมิน
ผู้บริหาร 

19 ธันวาคม 
2556 

การประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. 
 ครั้งที่ 5/2556 

 

จัดประชุมคณะกรรมการ ประจ า สวพ. ครั้งท่ี 
5/2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 วาระการ
ประชุมท่ีส าคัญ คือ ทบทวนผังยุทธศาสตร์สวพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การประกันคุณภาพ
ระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2556 แนวทางและหลักเกณฑ์ราคา
กลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐ
และภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2552  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการประจ า สวพ. 

และบุคลากร สวพ 
จ านวน 13 คน 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

23 
ธันวาคม 
2556 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557 ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ ซ่ึงวาระการประชุมท่ีส าคัญ คือ เพื่อ
สรุปผลการด าเนินงานและร่วมกันแนะน าพร้อมท้ัง
แก้ปัญหาในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย
และงานบริการวิชาการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการ จาก 9 คณะ  
และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 44 คน 

13. พัฒนาระบบ
บริหารงาน 
บริการวิชาการฯ 

1. พัฒนาระบบ
บริหารงาน 
บริการวิชาการ 

18. พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย 

1. พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย 
 

23 - 26 
ธันวาคม 
2556 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)  
โครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี

แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 3) ฯ 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าวิทยากร
จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการพัฒนา
อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี (ปีท่ี 3) โดยจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีใน
ลักษณะเครือข่ายแก่กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุชุมชน
บ้านห้วยทรายเหนือ กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ และ
กลุ่มแม่บ้านบ้านใหญ่ชะอ า ณ กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุ
กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

สมาชิกของชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 75 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการให้ 
บริการวิชาการฯ 
 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ท่ีเกิด
จากการเรียน 
การสอน/การวิจัย 

8 มกราคม 
2557 

การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ สวพ.           

 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยกลุ่มสตรี
สหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถาบัน โดยคณะกรรมการได้สัมภาษณ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น าชุมชน ซ่ึงเป็น
ผู้รับบริการจาก สวพ. ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพ 
สมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย    
ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  

ผลการประเมิน 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

โดยมีค่าคะแนนรวม 
90.66 

 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาผู้บริหาร
และระบบประเมิน
ผู้บริหาร 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

9 มกราคม 
2557 

การพิจารณาข้อเสนอ 
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อ
คนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557          

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุม
พิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 

 

ให้การสนับสนุน 
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ 

จ านวน 118 โครงการ 

17. พัฒนาผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ  

1. ผลิตผลงานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพ 

25 - 30 
มกราคม 
2557 

โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิม
และสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร น าวิทยากร
จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยากรจาก
ภายนอก และเจ้าหน้าท่ี สวพ. ด าเนินโครงการการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพ
ใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง ณ กลุ่มสตรีต าบล
จ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง และ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม 
ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน้ าพริก ปลากรอบ
สมุนไพรทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะชนิดต่างๆ  

สมาชิกของชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 60 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ 
ให้บริการวิชาการฯ 
 

1. ให้บริการ
วิชาการโดย 
การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิด
จากการเรียน  
การสอน/การวิจัย 

28 มกราคม 
2557 

มทร.พระนคร มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและ
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556 

 

มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงาน
บริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556 ประกอบด้วย 

1. นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และการน าผลงาน 
วิจัยและ/หรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

2. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  
3. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

ท้ัง น้ี  ผู้ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และ
เกียรติบัตรจาก รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มทร.พระนคร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ครบรอบ 9 ปี ณ หอประชุม D-Hall  

รางวัลนักวิจัยดีเด่น 
จ านวน 6 คน 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 
จ านวน 1 คน 
และหน่วยงาน 
บริหารงานวิจัย  

จ านวน 4 หน่วยงาน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ 
 

1. พัฒนาศักยภาพ 
และความสามารถ 
ของนักวิจัย 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

28 มกราคม 
2557 

ผู้ท าคุณประโยชน์แก่งานวิจัยและพัฒนา  
รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 9 ปี           

สถาบันวิ จั ย และพัฒนา  เสนอชื่ อผู้ ท า
คุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลเน่ืองใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี จ านวน 4 รางวัล  
โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 
9 ปี ณ หอประชุม D-Hall  

ผู้ท าคุณประโยชน์ 
แก่มหาวิทยาลัย  
จ านวน 4 คน 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 

28 มกราคม 
2557 

ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น รับรางวัล 
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 9 ปี          

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อศิษย์เก่าท่ี
มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลเน่ืองในโอกาสวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ครบรอบ 9 ปี ได้แก่ นายปัญญากร คงสมจิตต์ 
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้ในงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดย
ได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รักษาราชการ
แทนอธิการบดี มทร.พระนคร ในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 9 ปี ณ หอประชุม D-Hall  

 

ศิษย์เก่าท่ีมีผลงานดีเด่น 
รับรางวัล 

จ านวน 1 คน 
 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ 
ให้บริการวิชาการฯ 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 
ท่ีเกิดจากการเรียน 
การสอน/การวิจัย 

28 มกราคม 
2557 

การประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 1/2557 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งท่ี 1/2257 (ครั้งท่ี 25 ของการ
ประชุมเครือข่าย) ซ่ึงวาระการประชุมท่ีส าคัญคือ 
การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น โดย
ก าหนดหัวข้อ “วิจัยสู่นวัตกรรม น าไทยพัฒนา
อย่างยั่งยืน” การให้รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ และ
พิจารณาแผนการด าเนินงานเครือข่ายในวาระท่ี 3 
(พ.ค. 56 - พ.ค. 58) การบริหารงานวิจัยของแต่ละ
สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
บุคลากร สวพ. 
จ านวน 2 คน 

 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน  
เพื่อการวิจัย 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

17 - 19 
กุมภาพันธ์ 

2557 

สวพ. บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม
ผู้บริหาร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์  นักวิจัย และผู้รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการ จ านวน 7 คณะ ลงพื้นท่ีด าเนิน
โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมท่ี 1 การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองและ
จังหวัดสิงห์บุรี และคัดเลือกชุมชนเพื่อด าเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จาก 7 คณะ 

และบุคลากร สวพ 
จ านวน 40 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ
ให้บริการวิชาการฯ  

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การเรียนการสอน/
การวิจัย 
 
 
 

17 
กุมภาพันธ์ 

2557 

การประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 3/2557 
 

จัดประชุมบุคลากรครั้งท่ี 3/2557 ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล 1 เรื่อง 1) การท า RMUTP Year Plan 
2) การท า USR (University Social Responsibility) 
3) การท ารายงานผลการด าเนินงาน 8 ปี และ
รายงานประจ าปี 4) รายงานผลการด าเนินโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 6) ก าหนดแผนโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยท่ีมีศักยภาพ  

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 23 คน 

9. พัฒนาศัยกภาพ
บุคลากรของสถาบัน 

 

1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

 
 

20 
กุมภาพันธ์ 

2557 

การประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ.  
ครั้งที่ 1/2557 

 

 จัดประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งท่ี 
1/2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ประกอบด้วย
วาระการประชุมท่ีส าคัญ คือ 1) แนวทางการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และราคากลางการจ้าง
งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2) การ
ประเมินผลคุณภาพผลงานวิจัย 3) รายงานผลการ
ปฏิบัติ ง านตามแผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสท่ี 1 4) ผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
และภายใน  

ผู้บริหารของ สวพ. 
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 11 คน 

7. พัฒนาการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการโดย
ใชห้ลักธรรมาภิบาล 
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วันที ่

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

27 
กุมภาพันธ์ 

2557 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 

 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลาง
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจั ย ในภาครั ฐและ
ภาค เอกชน ตามพระร าชบัญญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 และข้อมูลโครงการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศไทย ประจ าปี 2556  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการ จาก 9 คณะ 
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 40 คน 
 

13. พัฒนาระบบ
บริหารงาน 
บริการวิชาการฯ 

1. พัฒนาระบบ
บริหารงาน 
บริการวิชาการ 

18. พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย 

 

1. พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย 
 

6 มีนาคม 
2557 

สวพ. เจ๋ง คว้ารางวัลประกวดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย หัวหน้ากลุ่ม
วิจัย เจ้าหน้าท่ีวิจัย ซ่ึงมี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นท่ีปรึกษาโครงการ คว้ารางวัลใน
โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ระยะท่ี 2 
กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน เรื่อง “การท าสัญญารับ
ทุนอุดหนุนวิจัย” เป็นการใช้วีธีคิดและวิธีการ
ท างานแบบลีน (Lean Management) มาปรับใช้
ในกระบวนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยของ
นักวิจัย โดยน าเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6  

ได้รับการยอมรับให้เป็น
อันดับท่ี 1  

ใน 16 หน่วยงาน  
ท่ีน าเสนอโครงการ 
โดยรับเงินรางวัล 

จากวิทยากร  
คุณไพศาล เทพสุวรรณ์  

9. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบัน 
 
 
 
 

1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

 

10 มีนาคม 
2557 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1/2557 

 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
การวิจัย ครั้งท่ี 1/2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 
เรื่อง พิจารณาการอนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ ทรง คุณวุ ฒิผู้ประเมิน คุณภาพ
งานวิจัย การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน
เพื่อการวิจัย และรายงานผลการด าเนินงาน
กองทุนเพื่อการวิจัย  

 
 

ผู้ร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 
อธิการบดี 

รองอธิการบดี  
ผู้บริหาร สวพ. คณบดี 

และบุคลากร สวพ.  
จ านวน 22 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ  

2.  เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

10 มีนาคม 
2557 

การประชุมคณะกรรมการ 
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2557 

 

จัดประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาครั้งท่ี 1/2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 
เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการจัดสรรสิทธิประโยชน์และการโอนสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา 

 

ผู้ร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 
อธิการบดี 

รองอธิการบดี  
ผู้บริหาร สวพ. คณบดี 

และบุคลากร สวพ.  
จ านวน 20 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ 

1.  ผลิตผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพ 

 

14 มีนาคม 
2557 

การประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 
 

จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาข้อเสนอ
การวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ซ่ึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 สวพ. ได้รวบรวมข้อเสนอ การวิจัยจาก 
10 หน่วยงาน รวม 59 โครงการ งบประมาณ 
2,860,000 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

 
 

ให้การสนับสนุน 
ข้อเสนอการวิจัย 
รวม 59 โครงการ  

 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

1.  ผลิตผลงานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพ 
 

21 มีนาคม 
2557 

การประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุม
วิชาการ RMUTCON 2014   

       

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
บุคลากร สวพ. เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือเตรียมการ
จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล ครั้งท่ี 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล ครั้ ง ท่ี  5           
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา เป็นการหารือด้านวิชาการ สถานท่ีจัด
ประชุม พื้นท่ีจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์การ
จัดงาน และการร่วมออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของ 9 มทร. 

มทร.พระนคร 
ร่วมประชุมกับตัวแทน 

จาก 8 มทร. 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ  

2.  เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

22 - 23 
มีนาคม 
2557 

สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP จังหวัดอ่างทอง 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าวิทยากร 
จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าท่ี 
สวพ. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้ และการท าน้ าพริก 
แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม โดยเป็นการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
และชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่หวาน ต าบล
บ้านพราน อ าเภอแสวงหา และชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
บ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง  

สมาชิกของชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ 
ให้บริการวิชาการฯ  
 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 
ท่ีเกิดจากการเรียน 
การสอน/การวิจัย 

25 มีนาคม 
2557 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการ 
งานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม
ด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของ 
สวพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องขั้นตอน  
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย ซ่ึงจัดขึ้นตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2555 ใน
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอินทนิล 1  

ผู้บริหารและ 
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการวิชาการ 
จาก 8 คณะ  

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 33 คน 

14. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน  
 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการ 
 

25 มีนาคม 
2557 

มทร. กรุงเทพ  เข้าศึกษาดูงาน 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

 

       ผู้บริหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และบุคลากรของ สวพ. มทร.พระนคร ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สวพ. มทร.กรุงเทพ 
เข้าศึกษาดูงานการน าวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล  
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสาร 
วิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และการส่งบทความ 
ตีพิมพ์ ในวารสาร Journal of Applied Science 
Research (SJAR) ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 

คณะผู้บริหาร 
และบุคลากร สวพ.  

มทร.กรุงเทพ 
เข้าศึกษาดูงาน 
จ านวน 4 คน 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

27 
มีนาคม 
2557 

การประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 4/2557 
 

จัดประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 4/2557 ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล 1 โดยมีการประชุมเรื่อง  ก าหนดการ
ด า เนินงานและมอบหมายผู้ รับผิดชอบการจัด
นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา 
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1  โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมีศักยภาพ มทร.พระนคร และ
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้ ง ท่ี  6 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5  

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 23 คน 

9. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบัน  

1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 
 

27 มีนาคม 
2557   

การประชุมชี้แจงการสมัครขอรับทุนการจัดท า
วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
บุคลากร สวพ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังค า
ชี้ แจง เกี่ ยวกับการสมัครขอรับทุนการจัดท า
วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ในรูปแบบของ
วารสารวิชาการแบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับการจัดท าวารสารวิชาการของไทย 
เพื่ อน าผลงานวิ จั ย สู่ ก า รพัฒนาประ เทศให้
เจริญก้าวหน้า รวมถึงยกระดับการวิจัยและงาน
วิชาการ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ณ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 

ผู้บริหาร 
และบุคลากร  สวพ.  

เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 2 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อ 
การน าไปใช้ประโยชน์/ 
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 

2 เมษายน 
2557 

การประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 5/2557 
 

จัดประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 5/2557 ณ ห้อง
ประชุมบัวม่วง 1 เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดการด าเนินงาน การเตรียม
งานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร สวพ. 
ในการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
นักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งท่ี 1  

 

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 21 คน 

9. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบัน  

1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

8 เมษายน 
2557 

สวพ. ประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1 

 

จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดนิทรรศการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร 
ครั้งท่ี 1 (1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่  
ครั้งท่ี 1/2557 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ เรื่องการ
สรุปความ ก้าวหน้าการด าเนินงาน และร่วมหารือ
การเตรียมจัดนิทรรศการ  ท่ีจะจัดขึ้นในวัน ท่ี       
25 เมษายน 2557ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
โซน Eden 1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร และตัวแทน 
จากหน่วยงานต่างๆ 

จ านวน 54 คน 
 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ  

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
 

9 เมษายน 
2557    

สวพ. ประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 2 
 

จั ด ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ เ ต รี ย ม ง า น
นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา 
มทร.พระนคร ครั้งท่ี 1 (1st RMUTP ITEx) หัวข้อ 
“เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิด
คนรุ่นใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 เรื่อง
การสรุปความก้าวหน้าในการเตรียมงานและปัญหา
ต่างๆ แผนผังการจัดงาน การก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรเพิ่มเติม  

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 18 คน 

17 พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ  

2.  เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
 

17 
เมษายน 
2557 

สวพ. ประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 3 
จัดประชุมบุคลากรเพื่อ เตรี ยมงานจัด

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 1 
(1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล 1 เพื่อสรุปความพร้อมในการจัดงาน  

 
 

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 16 คน 

17 พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ  

2.  เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที่ 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

17 - 20 
เมษายน 
2557   

สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจากส่วนเหลือใช้ของต้นและผลเผือกหอม 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และบกพร่องจาก
การปลูกของต้นเผือกและผลเผือกหอม ณ กลุ่ม
แม่บ้านเทศบาลบ้านหมอ ต าบลบ้านหมอ อ าเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และกลุ่มแม่บ้านสารภี
ร่วมใจ ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากเผือกปาด  

 

สมาชิกของชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

1.  ผลิตผลงานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพ 
 

21 เมษายน 
2557 

สวพ. ประชุมหารือการวางแผนการท า Mind Map 
เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

 

จัดประชุมหารือการวางแผนการท า Mind Map 
เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการตามเป้าหมาย
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557 (สกอ. และ สมศ.) และ
การวางแผนการท า Mind Map เพื่อเตรียมความพร้อม
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย  

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้อ านวยการ สวพ. 

ผู้บริหารจาก 9 คณะ  
และบุคลากร สวพ.  

รวม 55 คน  
 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล 

25 เมษายน 
2557   

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
นักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 

 

จัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
ครั้งท่ี 1 (1st Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon Innovation and Technology Exhibition  
: 1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden 1 กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา การ
เสวนาทางวิชาการ การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของ
นักศึกษา การประกวดผลงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

มีผู้เข้าร่วมงาน  
จ านวน 280 คน 

 
 
 

 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ  

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

29 
เมษายน 
2557 

สวพ. ประชุมสรุปงานนิทรรศการนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 4 
 

จัดประชุมบุคลากรสรุปงานนิทรรศการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร 
ครั้งท่ี 1 (1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” 
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานนิทรรศการฯ ฝ่ายต่างๆ ปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน การเตรียมงานโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยท่ีมีศักยภาพ  

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 21 คน 

 
 
 
 
 
 

 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ  

2.  เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
 

6 
พฤษภาคม 

2557     

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2557 

 

จัดประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนเพื่อ
การวิจัย ครั้งท่ี 2/2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ซ่ึง
วาระการประชุมท่ีส าคัญคือ สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งท่ี   
1 – 3/2556  สรุปจ านวนการขึ้นทะเบียนนักวิจัย
ในระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร (RPM)  
การพิจารณาเกณฑ์ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัย และการจัดสรรเงิน
รายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย 

 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย  
 รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการ สวพ. คณบดี  
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการ กนผ.  
และบุคลากรสวพ.  
จ านวน 23 คน  

 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน  
เพื่อการวิจัย 

6 
พฤษภาคม 

2557         

การประชุมคณะกรรมการ 
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2/2557 

  

จัดประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ครั้งท่ี 2/2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
ซ่ึงวาระการประชุมท่ีส าคัญคือ การพิจารณาความ
เหมาะสมของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์และการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ของ (ร่าง) ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิประโยชน์และการโอน
สิทธใินทรัพย์สินทางปัญญา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย 
 รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการ สวพ. คณบดี  
ผู้อ านวยการกองคลัง และ

บุคลากร สวพ.  
จ านวน 22 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

1.  ผลิตผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพ 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

14
พฤษภาคม 

2557     

สวพ. ร่วมประชุมเพื่อหารือการด าเนินงานเครือข่าย
วิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ
การด าเนินงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยประเด็นส าคัญท่ีหารือร่วมกัน คือ การขับเคลื่อน
กิจกรรมเครือข่ายภูมิภาค (ภาคกลาง) ระบบบริหาร
จัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) และการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเร่งด่วนของเครือข่าย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
บุคลากร สวพ. 
จ านวน 1 คน 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน  
เพื่อการวิจัย 

7 - 9  
พฤษภาคม 

2557         

สวพ. จัดอบรมเพื่อสร้างนักวิจัยชุมชน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนานักวิจัยชุมชนต้นแบบ ณ บ้านทิพย์สวนทอง 
ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
เน้ือหาการอบรมประกอบด้วย แนวคิดการท างาน
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในหลากหลายมุมมอง ลง
พื้นท่ีสัมผัสชุมชนวิจัยต้นแบบ เรียนรู้รูปธรรม
ชุมชนวิจัยกรณีชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัด
สมุทรสงคราม ฝึกปฏิบัติกระบวนการและการใช้
เครื่องมือการท างานวิจัยกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ณ ชุมชนต าบลบางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม  

นักวิจัย จาก 9 คณะ  
และ บุคลากร สวพ.  

เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 30 คน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

 

1. พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 

 

8 - 9 
พฤษภาคม 

2557 

สวพ. จับมือผู้ประสานงาน  สกว. น านักวิจัย
สร้างโจทย์วิจัยท้องถิ่น 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จับมือผู้ประสานงาน
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย น านักวิจัยลง
พื้นท่ีสัมผัสชุมชนวิจัยต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนแพรกหนามแดง 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมชมการผลิต
น้ ามะพร้าวแบบวิถีชาวบ้าน ณ บ้านน้ าตาลลุงส ารวย 
ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
และลงพื้นท่ีฝึกปฏิบัติทดลองใช้เครื่องมือการ
ท างานวิจัยกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม ฝึกเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างชุมชน ณ ชุมชนต าบลบางสะแก 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

นักวิจัย จาก 9 คณะ  
และบุคลากร สวพ.  
เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 30 คน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

 

1. พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

19, 22-23 
พฤษภาคม 

2557 

สวพ. พัฒนานักวิจัย เน้นการท างานวิจัย 
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

  

น านักวิจัยเข้าพบผู้บริหารจังหวัดและกลุ่ม
ผู้ประกอบการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  จังหวัด
อ่างทอง เพื่อท างานวิจัยท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ณ จังหวัดอ่างทอง โดยมี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่ างทอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวัดอ่างทอง และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย นักวิจัย กับชุมชนใน
พื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง จากน้ันนักวิจัยลงพื้นท่ีส ารวจ
ความต้องการของชุมชน จ านวน 19 กลุ่ม  

นักวิจัย จาก 9 คณะ  
และ บุคลากร สวพ.  
เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 30 คน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

 

1. พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 

 

26 
พฤษภาคม 

2557 

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัย 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอ 
การวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย การชี้แจงการเสนอขอ
งบประมาณและพิจารณาแนวทาง (ร่าง) หลักเกณฑ์
การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 การพัฒนาข้อเสนอการ
วิจัยท่ีบูรณาการกับพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม การ
บรรยายการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้มี คุณภาพ 
และการน าเสนอเอกสารแนวคิดเชิงหลักการของ
แผนงาน/โครงการ  

นักวิจัย จาก 9 คณะ  
และบุคลากร สวพ.  
เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 70 คน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

 

1. พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 

 

26 
พฤษภาคม 

2557 

สวพ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการจด
บันทึกและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 6 

 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการ
จดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นท่ี 6 
ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมและรายงาน 
การประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม รูปแบบ
การเขียนรายงานการประชุมตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ  

บุคลากร สวพ.  
เข้าร่วมอบรม  
จ านวน 3 คน 

9. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบัน  
 

1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

27 
พฤษภาคม 

2557 

ผอ.สวพ. เยี่ยมผู้ประกอบการในงาน  
OTOP Mid Year 2014 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน 
เยี่ยมชมความส าเร็จของผู้ประกอบการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ท่ีสถาบันได้ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวาน 
กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์เพชรมงคล กลุ่มจักสานกระเป๋าจากเชือก
มัดฟาง ในงาน “อลังการงานช้อป OTOP Midyear 
2014” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

ผู้ประกอบการ 
ท่ีสถาบันให้ค าปรึกษาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
ร่วมออกบูธ ในงาน 

จ านวน 5 กลุ่ม 
 

14. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการฯ 

2. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการ 

 

30 
พฤษภาคม 

2557 

สวพ. ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ ร่วมการประชุมสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งท่ี 8 เพื่อ
หาแนวทางการจัดท าวารสารท่ีตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ด้านพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม พัฒนาและ
เสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนา
คุณภาพวารสารไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่
เวทีอาเซียน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ราชปรารภ 
กรุงเทพฯ  

เข้าร่วมประชุม 
เพื่อสร้างเครือข่าย 

และแลกเปลี่ยนความรู้ 
ในการพัฒนาคุณภาพ

วารสารวิชาการฯ 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน  
เพื่อการวิจัย 

30 
พฤษภาคม 

2557 

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดการ
ประชุมวิชาการ มทร. RMUTCON 2014 (ครั้งที่ 3) 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจาก 
8 มทร. เรื่องความก้าวหน้าการจัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 และ 
การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เพื่อสรุปจ านวน
ผลงานวิชาการท่ีจะน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
การร่วมออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และดูสถานท่ีจัด
งาน 

มทร.พระนคร 
ร่วมประชุมกับตัวแทน 

จาก 8 มทร. 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ  

2.  เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

3 มิถุนายน 
2557 

สวพ. ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
  

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น า
นักวิจัยจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ พร้อมเจ้าหน้าท่ี สวพ. ลงพื้นท่ีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาเป็นโจทย์
วิจัย ปี 2559  จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ประดิษฐ์
เพชรมงคล กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก กลุ่มจักสาน
ผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น กลุ่มวิสาหกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางต้นทอง และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท าศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย  

นักวิจัยและ 
บุคลากร สวพ. 
ร่วมลงพื้นที่ 

จ านวน 16 คน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

 

1. พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 

 

3 มิถุนายน 
2557 

สวพ. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
อ่างทอง 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น า
นักวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อม
เจ้าหน้าท่ี สวพ. ลงพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
อ่างทอง ในโครงการพัฒนาและยกระดับผู ้ผลิต 
และผู ้ประกอบการ กลุ ่มอาชีพ “ท าไข่เค็มพอก
สมุนไพร” ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดอ่างทอง จัดโดย 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นักวิจัยและ 
บุคลากร สวพ. 
ร่วมลงพื้นที่ 

จ านวน 16 คน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

 

1. พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 

 

5 มิถุนายน 
2557 

ผู้บริหาร สวพ. ให้ความรู้เรื่อง การเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) แก่บุคลากร 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ   
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ร่วมให้ความรู้เรื่อง 
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีใช้
ตอบโจทย์ตัวบ่งชี้เฉพาะของสวพ. 5 องค์ประกอบ 
25 ตัวบ่งชี้ แก่บุคลากรเพื่อเตรียมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 
และส านักงาน สวพ.  

ผู้บริหาร 
และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 24 คน 

10. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรเชิงคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

6 มิถุนายน 
2557 

การประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ.  
ครั้งที่ 2/2557 

 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 
2/2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 วาระการประชุม 
ท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสท่ี 
2 2) ผลการการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 3) ประกาศฯ เรื่อง
หลัก เกณฑ์และราคากลาง  การจ้างงานวิจัย
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 4) หลักเกณฑ์
การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 5) การขึ้นทะเบียนนักวิจัย  
6) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2555  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
และภายนอก 

ผู้บริหารของ สวพ. 
และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 11 คน 

7. พัฒนาการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการโดย
ใชห้ลักธรรมาภิบาล 

6 มิถุนายน 
2557 

สวพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น  

“วิจัยสู่นวัตกรรม น าไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น “วิจัยสู่นวัตกรรม น าไทย
พัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พระนคร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 
รวม 16 สถาบัน กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา
ทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 
ซ่ึงเป็นผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน
วารสารของมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
บุคลากร สวพ. 
จ านวน 5 คน 

 
 
 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ  

 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 

 

17 
มิถุนายน 

2557   

สวพ. รบัการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2556 โดยผู้ตรวจประเมิน คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร เป็นประธาน
คณะกรรมการการตรวจประเมิน โดยตรวจประเมิน
ในตัวบ่ งชี้ เฉพาะของ สวพ. ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมิน 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

โดยมีค่าคะแนนรวม 4.88 

10. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรเชิงคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

18 
มิถุนายน 
2557 

สวพ. จัดประชุมเพื่อพิจารณา 
โครงการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร 

 

สถาบันวิ จัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่ อ
พิจารณาโครงการพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการ ก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ี 2 ของ มทร.พระนคร    
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 เพื่อหารือแนวทางการ
ปรับลดงบประมาณงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 การแบ่งแผนงาน/โครงการ วิจัย เพื่อให้
การสน ับส น ุน ใน งบประมาณรา ยจ ่า ย แล ะ
งบประมาณเงินรายได้ และการพิจารณาโครงการ
ในผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย   

ผู้บริหาร  
ตัวแทน จาก 9 คณะ  
และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 24 คน  

7.พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. บริหาร 
จัดการโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

19 
มิถุนายน 
2557 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ส ารวจข้อมูล 
พื้นที่ชุมชน โครงการคลินิกเทคโนโลยี 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม
เจ้าหน้าท่ีจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นท่ีกลุ่ม
ชุมชนเป้าหมายของโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
จ านวน 3 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
พื้นท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกก่อนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู 
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
กลุ ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ต าบลบ้านพราน 
อ าเภอแสวงหา และกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  

ผู้ด าเนินการจาก 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
สวพ. จ านวน 3 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ
ให้บริการวิชาการฯ  

1. .ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การเรียนการสอน/
การวิจัย 
 
 

19-21 
มิถุนายน 
2557 

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นท่ี
ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการสาธิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ณ กลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนเอกลักษณ์ 
ขนมไทยโบราณ ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
และกลุ่มแปรรูปอาหารบางเจ้าฉ่า ต าบลบางเจ้าฉ่า 
อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง  

ทดสอบการใช้ 
แป้งกล้วย 

ในผลิตภัณฑ์ 
ดอกล าเจียกและ 

ขนมไข่ปลา 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการให้ 
บริการวิชาการฯ  
 

1 .ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ี 
เกิดจากการเรียน  
การสอน/การวิจัย 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

20 
มิถุนายน 

2557 

ประชุมพิจารณาปรับปรุงประกาศ ระเบียบ  
ครั้งที่ 1/2557  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณา
ปรับปรุงประกาศ ระเบียบ ครั้งท่ี 1/2557 ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล 1 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและพิจารณา
สาระส าคัญของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริการ
วิชาการ พ.ศ. .... และพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่าย เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความในวารสาร 

 

ผู้ร่วมประชุม 
รองอธิการบดี  

ผู้บริหาร สวพ. คณบดี 
ตัวแทนจากคณะ 
และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 29 คน 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4. พัฒนา/ปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ท่ีคล่องตัว และ
สอดคล้องกับ 
ความเปล่ียนแปลง 

 

25 มิถุนายน 
2557 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร อบรมการใช้งาน
ระบบติดตามและประเมินผล 

 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  สวพ. โชติเวช และ
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การใช้
งานระบบติดตาม และประเมินผล” แก่หน่วยงาน/
สถาบัน การศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ณ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เจ้าหน้าท่ี 
คลินิกเทคโนโลยี 
 เข้ารับการอบรม  
จ านวน  5 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ
ให้บริการวิชาการฯ  
 

1 .ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่เกิดจาก
การเรียน การสอน/
การวิจยั 
 
 

23 - 26 
มิถุนายน 

2557        

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการ  
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2557 

 

ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2557 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมือง
ทองธานี กิจกรรมในงานประกอบด้วย  

1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
ของนักวิจัยและนักศึกษา จ านวน 34 ผลงาน  

2. การสาธิตผลงานวิจัย จ านวน 2 ผลงาน 
  
 

มีผลงานวิจัย 
และสิ่งประดิษฐ์ของ
นักวิจัย และนักศึกษา  
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 

จ านวน 34 ผลงาน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

26 - 28 
มิถุนายน 
2557 

       สวพ. พัฒนานักวิจัย :  
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 

 

จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร พั ฒ น า   
ข้อเสนอการวิจัย ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีร
พัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

นักวิจัย 
ร่วมน าเสนอ 

ข้อเสนอการวิจัย  
จ านวน 5 คณะ  

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

1. พัฒนาศัยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 
 

3 - 5 
กรกฎาคม 

2557 

สวพ. เร่งพัฒนานักวิจัย  
จัดท าต้นฉบับบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นฉบับ
บทความวิจัย/บทความวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเตรียม
งานวิจัยสู่ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ เทคนิคการเตรียม
ต้นฉบับ และร่วมอภิปรายเชิงปฏิบัติการระหว่าง  
ผู้อบรมและทีม  

ผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะ
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี  
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จ านวน 21 คน 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

1. พัฒนาศัยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 
 

9 กรกฎาคม 
2557 

สวพ. ลงพื้นที่ส ารวจโจทย์วิจัยชุมชน 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น า
นักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และคณะศิลปศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าท่ี สวพ. ลง
พื้นท่ีชุมชนแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแพรกหนาม
แดง สนทนากับกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย
ตามความต้องการของพื้นท่ีชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน/
โครงการวิจัยเสนอของบประมาณประจ าปี 2559  

ผู้ลงพื้นท่ีชุมชน 
ประกอบด้วย 

นักวิจัย จาก ๔ คณะ  
และเจ้าหน้าท่ี สวพ. 

จ านวน 10 คน 
 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

1. พัฒนาศัยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

15 
กรกฎาคม 

2557 

แถลงข่าวการจัดงาน  
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 

 

มทร.พระนคร โดยนักวิจัยทีม "กล้วยครบวงจร" 
ได้รับเชิญจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ให้จัดแสดงผลงานกล้วยครบวงจร 
พร้อมท้ังร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 

ร่วมแถลงข่าวผลงานวิจัย 
4 เรื่อง 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 

16 – 19 
กรกฎาคม 

2557 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ.  
ลงพื้นที่พัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูป 

  

ผู้ อ า นวยก า รสถาบั น วิ จั ย และพัฒนา        
น าวิทยากรและเจ้าหน้าท่ี สวพ. ด าเนินโครงการ
พัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรี
สหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์    
โดยด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากะหรี่พัพฟ์ 
ขนมเปี๊ยะ ไดฟูกุ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 

สมาชิกของชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 

60 คน 
 
 
 
 
 
 
 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ
ให้บริการวิชาการฯ  
 
 

1..ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การเรียนการสอน/
การวิจัย 
 
 

23 - 25 
กรกฎาคม 

2557 

การประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 6 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมทร. ครั้งที่ 5 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ 
"เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน" (Technology 
and Innovation towards ASEAN) ณ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในงานประกอบด้วย 
การบรรยายพิเศษ การเสวนาโดยวิทยากรท้ังใน
และต่างประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  

 

ได้รับรางวัลจากการประกวด 
ประกอบด้วย 

รางวัลการน าเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์  

จ านวน 3 รางวัล และ 
โล่รางวัล Popular Vote 

การจัดนิทรรศการ 
 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

25 
กรกฎาคม 

2557 

ประชุมพิจารณาปรับปรุงประกาศ ระเบียบ  
ครั้งที่ 2/2557 

 

จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริการ
วิชาการ  พ.ศ. ... ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม
อินทนิล 1 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและพิจารณาสาระ 
ส าคัญของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริการวิชาการ  
พ.ศ. .... ต่อจากการประชุมคราวท่ีแล้ว 

 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 
รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ตัวแทนจาก 9 คณะ 
และบุคลากร สวพ.  

จ านวน 54 คน 
 
 
 
 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

4. พัฒนา/ปรับปรุง
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับให้เอื้อ 
ต่อการปฏิบัติงาน 
ท่ีคล่องตัว และ
สอดคล้องกับ 
ความเปล่ียนแปลง 

 

25 
กรกฎาคม 

2557 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย 
ครั้งที่ 3/2557 

 

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย 
ครั้งท่ี 3/2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ซ่ึงวาระการ
ประชุมท่ีส าคัญ คือ 1) พิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการ
วิจัย 2) พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร และ 
3) รายงานผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อการวิจัย 
มทร.พระนคร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 
รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการ กนผ. 
 และบุคลากร สวพ. 

จ านวน 27 คน 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4. พัฒนา/ปรับปรุง
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับให้ 
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
ท่ีคล่องตัว และ
สอดคล้องกับ 
ความเปล่ียนแปลง 

 

28 
กรกฎาคม 

2557 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 4 และองค์ประกอบท่ี 5 จาก 9 คณะ 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 
2556 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย และ องค์ประกอบ
ท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม รวม 10 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

3.54 (ระดับดี) 
องค์ประกอบท่ี 5  

การบริการวิชาการแก่สังคม 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

5.00 (ระดับดีมาก)  

10. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรเชิงคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

กรกฎาคม 
2557   

สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก 

 

ลงพื้นท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง การ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเน้ือลูกตาลสุกเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าขนมปังปอนด์เ น้ือลูกตาลสุก 
โดนัทเน้ือลูกตาลสุก ขนมปังชนิดต่างๆ ณ กลุ่ม
ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

จ านวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 

 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ
ให้บริการวิชาการฯ  
 
 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การเรียน การสอน/
การวิจัย 
 
 

31 
กรกฎาคม 

–   
1 สิงหาคม 

2557 

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
ครั้งที่ 3 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
เจ้ าหน้าท่ี  สวพ .  เข้ าร่ วมงานประชุ มสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี 3 ณ โรงแรม  
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการเสวนา
ทางวิชาการ การน าเสนอภาพรวมผลงาน 3 ปีท่ี
ผ่านมา และชมนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัย
จากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติ  9 แห่ ง  และ
ผลงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม จัดโดย 
ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวน 5 คน 

 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

1. ผลิตผลงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ 

31 
กรกฎาคม 

2557 

สวพ. ระดมความคิดพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม
นักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ 
เพื่อระดมความคิดเห็นพัฒนาโจทย์วิจัยท้องถิ่น
ชุมชนแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อจัดท าข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 
ส าหรับการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี    
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1  

มีผู้เข้าร่วมประชุม 
นักวิจัยจาก 3 คณะ 
และบุคลากร สวพ.  

 

16. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ  

1. พัฒนาศัยภาพ
และความสามารถ
ของนักวิจัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

4 สิงหาคม 
2557 

สารพัน “เมนูกล้วย” ใน “ข่าวข้นรับอรุณ” 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยจาก 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ น าเสนอผลงานวิจัย
การใช้ประโยชน์จากกล้วย ผ่านทางรายการ "ข่าว
ข้นรับอรุณ" ช่วงตอมแมลงวัน สารพัน “เมนูกล้วย” 
ท่ีไม่กล้วย ออกอากาศทางช่องเนช่ัน ระบบดิจิตอล
ช่อง 22 กล่องทรู ช่อง 32 

 
 
 
 

ให้สัมภาษณ์และ 
สาธิตผลงานผลิตภัณฑ์

อาหารจากกล้วย  
4 ผลงาน 

 

17. พัฒนา 
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ 

2. เผยแพร่ผลงาน 
วิจัยเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์/สร้างชื่อเสียง 
แก่มหาวิทยาลัย 
 

5 – 6 
สิงหาคม 
2557 

การติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(เพิ่มเติม) สมุนไพรแปรรูปกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม
เจ้าหน้าท่ี สวพ. ด าเนินการติดตามประเมินผลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการพัฒนา
ต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษ
ไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และให้ค าปรึกษา
การเข้าร่วมงานประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ 
จังหวัดดีเด่น ปี 2557 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 
ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  

 

สมาชิกของชุมชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 คน 

 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ
ให้บริการวิชาการฯ  
 
 

1.ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การเรียน การสอน/
การวิจัย 
 
 

6 – 7 
สิงหาคม 
2557 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปี 2557 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม
ด้วยผู้ประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช 
และชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ประจ าปี 2557 รับฟังข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
ร่วมกันของเครือข่าย น าเสนอแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมด้าน วทน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และแลกเปล่ียนประสบการณ์และสร้าง
ความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันท่ีดีระหว่าง
เครือข่าย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

เจ้าหน้าท่ี 
คลินิกเทคโนโลยี 
 เข้ารับการอบรม  
จ านวน  5 คน 

14. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการ 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

7-11 
สิงหาคม 
2557    

มทร.พระนคร สุดเจ๋งคว้ารางวัล Gold 
Thailand Research Expo 2014 Award 

 

มทร.พระนคร ร่วมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ โดยส่งผลงานวิจัยร่วม
จัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและ
ผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร” และ “นวัตกรรมศูนย์
การเรียนรู้ด้านสิ่งทอ” และร่วมประกวด Thailand 
Research Expo 2014 Award ได้รับรางวัลระดับ 
Gold Award โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล
พร้อมโล่ขอบคุณหน่วยงานท่ีเข้าร่วมจัดงานในครั้งน้ี 

ได้รับรางวัลระดับ Gold 
Award เป็นถ้วยรางวัล

จาก 
ประธานกรรมการบริหาร 

สภาวิจัยแห่งชาติ  
พร้อมเกียรติบัตรและ 

เงินรางวัล 25,000 บาท 
 

17. พัฒนาผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ 

2. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
 

10-13 
สิงหาคม 
2557 

สวพ. ร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่ม OTOP  
จังหวัดอ่างทอง ในการประกวดผลงาน 

เครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น ปี 2557 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญ
จากจังหวัดอ่างทองให้เป็นท่ีปรึกษาและให้ข้อมูล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ในการประกวด 
ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based 
OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) 
ปี 2557 โดยส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์
เกษไชโย เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวด ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและ  การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

กลุ่ม OTOP 
 จังหวัดอ่างทอง 

ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น  
1 ใน 20 จังหวัด 

ของการประกวดครั้งน้ี 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ
ให้บริการวิชาการฯ  
 
 

1. ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก 
การเรียนการสอน/
การวิจัย 
 
 

20 
สิงหาคม 
2557 

สวพ. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการ  
สถานีนวัตกรรม ช่วง "ไทยคิด ไทยสร้าง" 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ 
ดร .วรลักษณ์  ปัญญาธิติพง ศ์ ได้ รับเชิญจาก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ร่วมบันทึกเทป
รายการ "สถานีนวัตกรรม" ช่วง "ไทยคิด ไทยสร้าง" 
ในผลงานวิจัยเรื่อง "ต ารับอาหารไทยออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ " ซ่ึงเป็นข้อมูล
สารสนเทศด้านวัฒนธรรมของประเทศท่ีเผยแพร่ให้
เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  

เผยแพร่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ NBT  

ในวันท่ี 4 กันยายน 2557 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัย หรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ 

1. เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์/
สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

20 
สิงหาคม 
2557 

การประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 6/2557 
 

จัดประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 6/2557 ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล 1 ซ่ึงวาระการประชุมท่ีส าคัญ ได้แก่ 
1) การบริหารงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสท่ี 3 
และ ไตรมาสท่ี 4 3) รายงานผลและข้อเสนอแนะ
ในการประเมิน ผอ.สวพ. รายงานผลและข้อเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2556  

บุคลากร สวพ. 
เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 21 คน 

 

9. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 
 

21 
สิงหาคม 
2557 

มทร.พระนคร สร้างความร่วมมือ 9 ราชมงคล 
สนองงานในเบื้องพระยุคลบาท 

 

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการสนองงานในเบื้อง
พระยุคลบาท 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ   
60 พรรษา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล วาระการ
ประชุมท่ีส าคัญ คือ 1) การจัดท าหนังสือเฉลิม  
พระ เกี ย รติ สม เ ด็ จพระ เทพรั ตนร าชสุ ด าฯ      
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ   
60 พรรษา และ 2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน/หมู่บ้าน แบบมีส่วนร่วม  

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี
จาก 9 มทร.  

เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 28 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 
สิงหาคม 
2557 

สวพ. สร้างความร่วมมือ 9 ราชมงคล  
และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น  

พัฒนาวารสารวิชาการเพ่ือสังคม 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และเครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น จัดโครงการการสร้างเครือข่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อ
สังคม ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล 
ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง แนวทางของวารสาร 
วิชาการเพื่อสังคม และ หลักการและกรอบแนวคิด
ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จาก 9 มทร.  

บุคลากร มทร.พระนคร 
และสมาชิกเครือข่าย 

วิจัยประชาชื่น  
รวม 60 คน  

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

22 
สิงหาคม 
2557 

สวพ. ประชุมหารือข้อก าหนดของงานการจ้าง
เป็นที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็น
ประธานในการประชุมหารือข้อก าหนดของงาน 
(TOR) การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ด้วยนวัตกรรม (ภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือ) ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 10 คน 

14. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการฯ  

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการ 

12 - 28 
สิงหาคม 
2557 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2557 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยน าผลงานวิจัย เข้าร่วมจัด
นิทรรศการ จ านวน 33 ผลงาน ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมงานเป็นจ านวนมาก 

 

มีผลงานวิจัยของนักวิจัย 
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  
จ านวน 33 ผลงาน 

17. พัฒนาผลงาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

 

2. เผยแพร่ผลงานวิจัย 
เพื่อการน าไปใช้ 
ประโยชน์/สร้างชื่อเสยีง 
แก่มหาวิทยาลัย 

 

28 - 29 
สิงหาคม 
2557 

มทร.พระนคร ร่วมงาน “University 
Engagement and Social Enterprise:  

Experiences from the UK and Thailand” 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ผู้ แทนของมหาวิทยาลั ย เข้ าร่ วมสัมมนา 1 st 
Engagement Thailand Annual Conference 
“University Engagement and Social Enterprise 
: Experiences from the UK and Thailand”  
ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่    
จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริติช เคานซิล และ
Engagement Thailand (EnT) ซ่ีง มทร.พระนคร 
เป็นสมาชิก EnT ล าดับท่ี 37  

เข้าร่วมสัมมนา 
เพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ

สังคมอย่างเข้มแข็ง 
และมีส่วนร่วมท่ีดีของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

7. พัฒนาการ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาการ
ยกระดับชื่อเสียง 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

   

  

  



 

95 
 

 

วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

7 – 9 
กันยายน 
2557 

คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้ 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าวิทยากร
จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  พร้ อม
เจ้าหน้าท่ี สวพ. ด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยง
หวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต
ไผ่เลี้ยงหวาน และชุมชนใกล้เคียง โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าไส้กรอกอีสานหน่อไม้ ไส้อั่วสด
หน่อไม้ และลูกชิ้นหมูหน่อไม้ ณ กลุ่มชุมชนผู้ผลิต
ไผ่เลี้ยงหวาน ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง  

สมาชิกของชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 65 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการให้ 
บริการวิชาการฯ  
 

1. ใหบ้ริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การเรียนการสอน 
/การวิจัย 

9 - 11 
กันยายน 
2557 

คลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร  
ร่วมกิจกรรมเติมความรู้ให้ อสวท. ประจ าปี 2557  

  

เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ให้กับ
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(อสวท.) ประจ าปี 2557 (ครั้งท่ี 2) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ให้สามารถ
ท าหน้าท่ีสนับสนุนกิจกรรมการน า วทน. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพฯ    ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 

เจ้าหน้าท่ีคลินิกเทคโนโลยี 
และสมาชิก อสวท.  
เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 4 คน 

 

14. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน 
การบริการวิชาการ 
 

13 - 14 
กันยายน 
2557 

การประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
งบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
 

จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
งบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ณ ห้องประชุม Lecture Theater วาระการ
ประชุม คือ การชี้แจงขั้นตอนการประเมินข้อเสนอ
การวิจัย แนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก รวม 94 ท่าน  

พิจารณา 
ข้อเสนอการวิจัย 

 จ านวน 221 โครงการ 
งบประมาณ 

 96,290,315 บาท  
 
 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

1. ผลิตผลงานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพ 
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วันที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

14 – 15 
กันยายน 
2557 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การแปรรูปอาหารจากปลา 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าวิทยากร
จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าท่ี 
สวพ. ด าเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอด
เทคโนโลยี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
(ครั้งท่ี 2) โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าข้าวเกรียบ
ปลา น้ าพริ กปลาป่นสมุนไพร และปลากรอบ
ทรงเครื่อง ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชู 
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

 

สมาชิกของชุมชน 
เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 40 คน 

11. พัฒนาความ
เข้มแข็งของการ
ให้บริการวิชาการฯ  
 

1 ให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การเรียนการสอน/
การวิจัย 
 
 

16 
กันยายน 
2557 

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ 
(แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ 
(แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 โดยมี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการ
ประชุม และมีการชี้แจงแนวทางการเสนอขอ
งบประมาณ รวมถึงการใช้ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของประเทศ (National Research 
Management System : NRMS) โดย ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

นักวิจัยและผู้ประสานงาน  
จาก 9 คณะ  

จ านวน 88 คน 

17. พัฒนา
ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 
เชิงบูรณาการ 
ท่ีมีคุณภาพ 

1. ผลิตผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพ 

18 – 19 
กันยายน 
2557 

การรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนารปูแบบ
การบริหารจัดการเครอืข่ายการวิจัยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร

สวพ. เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 
2557 และร่วมน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การ
บริหารจัดการงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ัวประเทศ 

ร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและประสบการณ์
กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

ท่ัวประเทศ  

19. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน  
การวิจัยฯ 

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อการวิจัย 
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วันที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

23 
กันยายน 
2557 

สวพ. เจ๋ง คว้าสองรางวัล จากการประกวด 
แนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมการส่งเสริม 

การจัดการความรู้ ปีงบประประมาณ 2557 
 

รับรางวัลแนวปฏิบัติ ท่ีดี "การบูรณาการ 
การจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์ และรางวัลพิเศษ   
"งานการจัดการความรู้ดีเด่น" จากการประกวดแนว
ปฏิบัติท่ีดี และกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ 2557 รับรางวัลจากรักษา
ราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์
และการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร 
ครั้งท่ี 4/2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  

รับรางวัล 
แนวปฏิบัติท่ีดีฯ 

เงินสด 2,000 บาท  
พร้อมเกียรติบัตร  
และรางวัลพิเศษ  

"งานการจัดการความรู้ดีเด่น"  
เงินสด 2,000 บาท  
พร้อมเกียรติบัตร 

10.สร้างวัฒนธรรม
องค์กรเชิงคุณภาพ 

1. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

29 
กันยายน 
2557 

สวพ. จัดประชุมเตรียมความพร้อม 
คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม  

งานกีฬาฯ ราชมงคล ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” 
 

จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการ
ฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส์” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
อาคาร 1 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อ
ร่ วมกันระดมความคิดเห็น เกี่ ยวกับแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดล าดับขั้นตอนการท างาน และ
รายละเอียดต่างๆ ของฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้บริหาร  

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
และ บุคลากร สวพ. 

จ านวน 28 คน 
 

7. พัฒนาการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาการ
ยกระดับชื่อเสียง 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

29 
กันยายน 
2557 

การประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 7/2557 
 

จัดประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 7/2557 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 5 อาคาร เรื่อง 1) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน 2) ระบบลา
ออนไลน์ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
วิจัยและบริการวิชาการ  4) ผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ง านของผู้ อ านวยการสถาบัน /ส า นัก 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
บุคลากร สวพ. 
จ านวน 24 คน 

9. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบัน 

1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 
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กรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2557 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า     เมฆเกรียงไกร  ที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 
กรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ     พีรพัชระ   ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร    ภู่อภิสิทธ์ิ   รองประธานกรรมการ 

นางพลอยวรินทร ์    รังสิกรรพุม  กรรมการ 

นางสาวสุพัตรา     ศรีนิปกานนท์  กรรมการ 

นางสาวอินท์ธีมา      หิรัญอัครวงศ์  กรรมการ 

นางสาวชนิดา    ประจักษ์จิตร  กรรมการ 

นางสาวพัชรนันท ์    ยังวรวิเชียร  กรรมการ 

นางสาวเจนจิรา      บ.ป.สูงเนิน  กรรมการ 

นางสาวเมทิกา      พ่วงแสง   กรรมการ 

นางสาววัชราภรณ์     ชัยวรรณ   กรรมการ 

นางสาวรุจิรา     จุน่บุญ   กรรมการ 

นางสาวดวงฤทัย     แก้วค า   กรรมการ 

นางสาวหนึ่งฤทัย    แก้วค า   กรรมการ 

นางสาววิสุตา    วรรณห้วย  กรรมการ 
นางสาววัลลภา    ฟักประไพ  กรรมการ 
นางสาวดวงตา    เข็มทรัพย์   กรรมการ 

นายปิยวัฒน ์    เจริญทรัพย์  กรรมการ 

นายณัฏฐภัค    ฉิมทกานนท์  กรรมการ 
นางสาวชาวิณี      บินกาซีเมน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

งานรายงานประจ าปี 
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ : 0 2665 3444, 0 2665 3888 ต่อ 6093-6098, 6098 โทรสาร : 0 2282 0423 
Website  :  http:// www.ird.rmutp.ac.th 
E-mail  :  irdrmutp@gmail.com 
Facebook  :  www.facebook.com/ird.rmutp 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
mailto:irdrmutp@gmail.com
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