


 

 
 

 

สารจากผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานด าเนินงานและบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการสร้างงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและ
การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ รวมทั้งการ
ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมี
อาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่ การแข่งขัน สอดคล้องกับการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็น
ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ใน 4 ผลผลิต 
คือ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จากงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
งบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นผลงานใน ปีที่ 7 
ของสถาบัน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการที ่รวบรวมและจัดท าผลงานจน
ส าเร็จลุล่วง และขอขอบคุณสมาชิกชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา ในความ
ร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ตลอดระยะเวลาของปี 2556 หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
               ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

① ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ประธานกรรมการ 
② ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ กรรมการ 
③ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม กรรมการ 
④ นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช กรรมการ 
⑤ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วชิิรานนท์ กรรมการ 
⑥ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม   พรเจริญ กรรมการ 

⑦ ดร.กาญจนา ลือพงษ์ กรรมการ 
⑧ นางวันดี ช่วยประยูรวงศ ์ กรรมการ   
⑨ นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม เลขานุการ 
⑩ นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ   
⑪ นางสาวรุจิรา จุน่บุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

④   ③    ⑥   ⑨    ②    ①   ⑤    ⑧    ⑦   ⑪     ⑩    
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ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

①  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพัชระ  
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
②  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธิ์  
      รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร 
③  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม  
      รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 
④  นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม  
      หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 

 

   ④         ②          ①          ③ 
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① นางสาวสุพัตรา   ศรีนิปกานนท์ 
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
②  นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน 
③ นางสาวพัชรา   หนูเรืองงาม 
④ นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์ 
  
 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป 

①  นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  
      หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
②  นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์  
      หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
③  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  
      หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
④  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  
      หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
 

      ③        ①        ②      ④ 
               

 

     ③       ①        ②       ④ 
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    กลุ่มวิจัย 

① นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  
 หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
② นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 

③ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 

④ นางกัญญาณัฐ   พ่วงแสง 
⑤ นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
⑥ นางสาวรุจิรา จุ่นบุญ 
⑦ นางสาววิสุตา วรรณห้วย 
⑧  นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 
⑨  นางสาวปิ่นธิดา ณ ไธสง 
⑩ นางสาวเรณู ยะแสง 
⑪ นางสาวนภษร จันทนโอ 
⑫ นายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์  

 

⑫    ⑦    ⑪    ⑥   ②   ③    ①   ④    ⑨   ⑤    ⑩     ⑧   
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    กลุ่มบริการวิชาการ 

    ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจยัและพฒันา 

① นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
 หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
② นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า 
③ นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า 
④ นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์ 
⑤   นายขจรวุฒิ  มณีฉาย   
 

       ④       ②       ①        ③        ⑤ 
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ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มด าเนินการตามโครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ พีรพัชระ 
เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 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 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หน่วยงานจัดต้ังภายใน 
 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
สภามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สภาวชิาการ 

 
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

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  งานประกันคุณภาพระดับ 
         สถาบัน 
   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  งานรายงานความก้าวหน้างานงานบริการวิชาการ 
  1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ 
  1.5  งานประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ 
  1.6  งานเครือข่ายบริการวิชาการ 
  1.7  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ 
  1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ 
  1.9  งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
  1.10  งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อต่างๆ 
  1.11  งานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน 
          ประสานงานบริการวิชาการ 
  2.  งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
  2.1  งานฝึกอบรม / สัมมนา 
  2.2  การบริการวิชาการ 
  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 

 
อธิการบด ี

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส) 

รองอธิการบดดี้านวิจัยและบริการวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟา้  เมฆเกรยีงไกร) 

รองผู้อ านวยฝ่ายบริการวชิาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยีย่ม) 

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภูอ่ภสิิทธิ์) 

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
(นางสาวชนิดา  ประจกัษ์จิตร) 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
(นางสาวอินทธ์ีมา  หิรัญอัครวงศ์) 

หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 
(นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์) 

บุคลากร 
นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน 
นางสาวพัชรา   หนูเรืองงาม 
นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร ์

บุคลากร 
นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า 
นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า 
นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์ 
นายขจรวุฒิ มณีฉาย 

 
 
 

บุคลากร 
นางสาวพชัรนนัท์  ยงัวรวิเชียร
นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน 
นางกัญญาณัฐ   พ่วงแสง 
นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ 
นางสาวรุจิรา   จุ่นบุญ 
นางสาววิสุตา   วรรณห้วย 
นายปยิวัฒน ์ เจริญทรัพย์
นางสาวปิ่นธิดา ณ ไธสง 
นางสาวเรณ ู ยะแสง 
นางสาวนภษร จันทนโอ 
นายณัฎฐภัค ฉินทกานนท ์
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ 
 
ปรัชญา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสูส่ากล 

วิสัยทัศน ์
มุ่งสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการสูโ่ลกอาชีพ 

นโยบาย 
1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดา้นสังคม ใหม้ีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการความรู้และสร้าง   
   ผลผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสงัคมและเชิงพาณิชย ์
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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จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 
หน่วยงาน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

งบเงินรายได้ 

 
รวม ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งสนับสนุน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 3* 1 - - - 4 
งานบริหารทั่วไป - - - 3 2 5 
กลุ่มวิจัย - - - 9 3 12 
กลุ่มบริการวิชาการ - - 2 2 1 5 

รวม 3 1 2 14 6 26 

*ข้าราชการช่วยราชการ 

 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง 

 
 

ประเภท 
บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
ต าแหน่ง 

หัวหน้า
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 

งานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

นักวิจัย 
ปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าที่
วิจัย 

ปฏิบัติการ 

นักวิชาการ 
ศึกษา 

ปฏิบัติการ 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

 
รวม 

ปวส. ป.ตร ี ป.โท 

ข้าราชการ - 1  1 - - - - - 1 
พนักงานราชการ - 2 - - - - - 2 - 2 
พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

- 11 3 - 3 3 6 2 - 14 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1 5 - - 1 - 3 1 1 6 
รวม 1 19 3 1 4 3 9 5 1 23 
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ผลผลิต : ผลงานการให ้
บริการวิชาการ 

11.68% 
1,701,300.00 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
77.38% 

11,270,527.20 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

7.51% 
1,093,600.00 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือ 
สร้างองค์ความรู้ 

3.43% 
500,000.00 

งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ าแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

งบประมาณรายจ่าย 
40.35% 

5,877,300.00 
 

งบประมาณรายได้ 
34.25% 

4,988,127.20 

งบประมาณภายนอก 
25.40% 

3,700,000.00 

งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายได้ 

งบประมาณภายนอก 

 
งบประมาณประจ าปี 2556 

 
ผลผลิต 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณ

รายได้ 
งบประมาณ
ภายนอก 

รวม 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
            กลุ่มบริการวิชาการ 
            คลินิกเทคโนโลย ี

 
601,300.00 

- 

 
300,000.00 

- 

 
- 

800,000.00 

 
901,300.00 
800,000.00 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,612,400.00  3,758,127.20 2,900,000.00 11,270,527.20 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 663,600.00 430,000.00 - 1,093,600.00 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - 500,000.00 - 500,000.00 

รวม 5,877,300.00 4,988,127.20 3,700,000.00 14,565,427.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

40.35% 

7.51% 

3.43% 

11.68% 

77.38% 

34.25% 

25.40% 
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รางวัลที่ได้รับและผลงานที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2555 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร  

การด าเนินงานผลงาน “หมู่บ้านเผือกหอม” อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
เป็นหมู่บ้านที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับยกย่องเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

ผลงานกลุ่ม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย” 
รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รับรางวัล Special Prize การจัดนิทรรศการวิจัย 

ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รับรางวัลพิเศษ การประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

จากศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รับรางวัลพิเศษ 

การพัฒนาเว็บไซต์ KM และการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ KM อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
จากศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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งานประกันคุณภาพ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับสถาบัน 

 

 

 
 

เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
(SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2555  โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกคือ อาจารย์ด าเนิน ไชยแสน ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการการตรวจประเมิน ร่วมกับ อาจารย์พจนา นูมหันต์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
เป็นกรรมการและเลขานุการการตรวจประเมิน ตรวจประเมินในตัวบ่งช้ีเฉพาะของ สวพ. 

สวพ. มีผลการด าเนินงานด้านประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.92 

 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 5.00 ดีมาก 

2. การวิจัย 4.80 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 ดีมาก 

4. การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

5. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม 4.92 ดีมาก 
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ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีจาก 9 คณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นผู้ตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 4 และอาจารย์ฉันทนา ปาปัดถา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นผู้ตรวจประเมินองค์ประกอบท่ี 5 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2555 ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 3.91 ด ี

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 5.00 ดมีาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 3.16 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.73 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 3.42 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.81 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม 4.45 ดี 
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2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบสาม 
 

 

 

 
วันที่ 18 – 20  กรกฎาคม 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีจาก 9 คณะ รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบสาม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช  ชาญสง่าเวช เป็นผู้ตรวจประเมิน
ตัวบ่งช้ีที่ 5 6 และ 7 และ ดร.วัชรินทร์  ฐิติอดิศัย เป็นผู้ตรวจประเมินตัวบ่งช้ีที่ 8 และ 9 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม 
ปีการศึกษา 2553 - 2555 ในตัวบ่งช้ีที่ 5 6 7 8 และ 9 ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
                หรือเผยแพร่ 

2.14 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 4.57 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รบัการรับรองคุณภาพ 2.27 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ 
               ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
               การสอนและ/หรือการวิจัย 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5.00 ดีมาก 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 185 คน 239 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 93.67 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 94.20 
4. ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 100.00 
5. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 โครงการ 3 โครงการ 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 91.60 

7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต                 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อผลงาน : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ : งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ   276,300  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  275,533  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :   วันท่ี  13 – 19 มีนาคม 2556  
สถานที่ด าเนินงาน :   กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บางช้าง ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
   และกลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดศรี  ต าบลคลองเขิน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการด าเนินงาน  

จัดกิจกรรมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เรื ่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ ่งต าบล หนึ ่งผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด มีการบรรยายการเลือกใช้วัตถุดิบในการท า
น  าพริก ฝึกปฏิบัติการท าน  าพริกผัดพริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็มสมุนไพร น  าพริกสมุนไพร น  าพริกคั่วปลา และน  าพริกตาแดงอีสาน 
ณ กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บางช้าง ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2556 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกระบวนการ
ให้บริการร้อยละ 91.80 

ด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 68 คน จาก 70 คนหรือ
ร้อยละ 90.40  น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อโดยการสร้างอาชีพใหม่ ร้อยละ 86.76 และน าความรู้
ไปขยายผลต่อโดยการพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 13.24   

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการ 60 คน 70 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 90.40 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 91.80 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 91.80 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต           : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อผลงาน : โครงการการพัฒนาอาหารพื นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  (ปีท่ี 2) ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม 
  แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ : งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ  325,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 324,993  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :   วันท่ี  24 – 29 ธันวาคม 2555 
   วันท่ี  11 – 12 พฤษภาคม 2556  
สถานที่ด าเนินงาน :   กลุ่มน  าพริกผู้สูงอายุกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาอาหารพื นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดท าต ารับมาตรฐานของอาหารพื นบ้านจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่ต ารับอาหารพื นบ้านผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์  โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหารและขนมพื นบ้าน ได้แก่ แกงมะรุม ต้มกะทิสายบัวปลาทู  
แกงเทโพหมูสามชั น ต้มส้มปลากระบอก แกงฟักทอง ปลาทูแดดเดียว แกงขี เหล็ก น  าพริกกะปิ แกงส้มหน่อไม้ดองปูม้า 
ขนมตาล ขนมโค ข้าวหลาม ข้าวเหนียวถั่วด า ข้าวเหนียวมูล ขนมกล้วย และลูกตาลเช่ือม  ณ กลุ่มน  าพริกผู้สูงอายุบ้าน
ห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 95.40 
 ด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 67 คน จาก 70 คน หรือร้อยละ 
95.71 น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ โดยน าความรู้ไปขยายผลต่อโดยการพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 64.18 
ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปสร้างอาชีพใหม่ ร้อยละ 32.84 และไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่และหรือพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 2.98  
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการ 65 คน 70 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 95.71 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 95.40 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 91.40 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต                 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อผลงาน : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  งบประมาณที่ได้รับ      300,000  บาท 
  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง       297,208  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน : วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556  
สถานที่ด าเนินงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
  กลุ่มแม่บ้านชุมชนพูลสุข ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย และช่อบูเก ้
กล้วยไม้ป่าไทย ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 22 – 24 
กุมภาพันธ์ 2556   

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งกล้วย คกุกี กล้วยกรอบ โดนัทแป้งกล้วย พายชั นแป้งกล้วยไส้ต่างๆ 
ณ กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันท่ี 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2556   

กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ และการท าเยลลี่ผลไม้ ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชน
พูลสุข ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันท่ี 1 – 3 มีนาคม 2556   

ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2556  พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
จ านวน 93 คน จาก 98 คน หรือร้อยละ 94.90 น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ โดยน าไปสร้างอาชีพใหม่ 
ร้อยละ 54.80 ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม ร้อยละ 36.60  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย   
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

1. ผู้รับบริการ 60 คน 98 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 94.90 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 95.40 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 91.60 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

คลินิกเทคโนโลยี 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 370 คน 1,821 คน 

2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 91.27 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 90.27 
4. ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 100.00 
5. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 โครงการ 3 โครงการ 

6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 90.00 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 

ชื่อผลงาน  :  โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ได้รับ      300,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง      300,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556    
สถานที่ด าเนินงาน :  กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี สระบุรี อ่างทอง 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการโครงการในแผนงานการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในพื นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดอ่างทอง และเป็นหน่วยประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั ง 5 ศูนย์   

มีการให้ค าปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยี แก่ผู้รับบริการ จ านวน 1, 662 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานคลินิกเทคโนโลยี จ านวน 12 ครั ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 88.20 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการ 250 คน 1,662 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 93.80 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 90.00 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 88.20 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต                  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อผลงาน  :  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน  าส้มสายชูและน  าผลไม้พร้อมดื่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ได้รับ      250,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง      250,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 เมษายน – 30 กันยายน 2556    
สถานที่ด าเนินงาน :  กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน  าส้มสายชู น  าผลไม้พร้อมดื่ม และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556  
มีสมาชิกของชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 74 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจ
ต่อโครงการ ร้อยละ 90.00 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ น ร้อยละ 91.60 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.58  
 การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 72 คน จาก 74 คน หรือร้อยละ 
86.40 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์  โดยน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 
27.78 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 65.27  
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการ 60 คน 74 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 86.40 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 90.00 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 90.60 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต                  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อผลงาน  :  โครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง  
  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มบริการวิชาการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ได้รับ      250,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง      250,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2556    
สถานที่ด าเนินงาน :  กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
ผลการด าเนินงาน 
 วันท่ี 5 – 10 สิงหาคม 2556 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ามะกรูดเช่ือม ต าลึงเช่ือม เขียวไข่กาแช่อิ่ม บอระเพ็ดแช่อิ่ม 
และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย และพื นที่ศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนวัดไชโยวรวิหาร 
ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 85 คน  
 วันท่ี 24 – 25 กันยายน 2556 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ได้แก่ น  าพริกปลาป่น
สมุนไพร ปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง เมี่ยงค าทรงเครื่อง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 
ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 40 คน  

ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.80 โดยพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.54 และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ น ร้อยละ 93.40 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 ติดตามผลการน าไปใช้
ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 83 คน จาก 85 คน หรือร้อยละ 97.65 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ โดยน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 48.19 ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 34.94 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการ 60 คน 85 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 93.60 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 90.80 
4. ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00  
5. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 91.20 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนโครงการ/งาน 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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ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ      300,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 287,360  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าวารสาร 2 ฉบับ รวม 2,500 เล่ม 
- ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2556 จ านวน 16 ผลงาน ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ 

บทความวิจัย 11 บทความ และบทความวิชาการ 4 บทความ 
- ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2556 จ านวน 16 ผลงาน ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ 

บทความวิจัย 12 บทความ และบทความวิชาการ 3 บทความ  
  2. เผยแพร่วารสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวม 800 หน่วยงาน ดังนี  
 - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 24 หน่วยงาน  
 - หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 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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ผลผลิต                :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ     500,000      บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 368,747.48  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  กิจกรรมที่ 1  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 
    กิจกรรมที่ 2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
    กิจกรรมที่ 3  ศูนย์แสดงสินคา้และการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 

 กิจกรรมที่ 4  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 
 จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  ของคณาจารย์และนักศึกษาในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
ประจ าปี 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา ระหว่างวันท่ี  25 - 28 ตุลาคม 2555 
รวม 4 เรื่อง เป็นผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 เรื่อง คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยเผือก ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1เรื่อง และผลงานของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 1 เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ชมงานในภาพรวม ร้อยละ 85.60 

กิจกรรมที่ 2 งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556 
 จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556   
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี  2 - 5 กุมภาพันธ์ 2556 รวม 20 เรื่อง เป็นผลงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง  คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มน  าตาลมะพร้าวของชุมชนสมุทรสงคราม เพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์  ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11 เรื่อง ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 เรื่อง ผลงานของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 4 เรื่อง และผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 เรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้ชมงานในภาพรวม ร้อยละ 86.00 

กิจกรรมที่ 3 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2556 
 จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ  ไบเทค บางนา ระหว่างวันท่ี 6 - 21 สิงหาคม 2556 
รวม 26 เรื่อง เป็นผลงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 เรื่อง ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14 เรื่อง 
ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เรื่อง ผลงานของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 1 เรื่อง และ
ผลงานของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 4  เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ชมงานในภาพรวม ร้อยละ 88.60 
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กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2556 (Thailand Research Expo 2013)  
 จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand 
Research Expo 2013) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันท่ี 23 - 27 สิงหาคม 2556 รวม 14 เรื่อง เป็นผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เผือกหอมที่บกพร่องจากการปลูกของชุมชนอ าเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิช ย์ โดยสาธิต
การท าผลิตภัณฑ์อาหารเผือก ได้แก่ เมี่ยงเผือก เผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมบัวหิมะแป้งเผือก ขนมเม็ดขนุนเผือก ขนมบัวลอย
แป้งเผือก นอกจากนี  ยังมีผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 เรื่อง ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 เรื่อง 
ผลงานของคณะศิลปศาสตร์ 2 เรื่อง และผลงานของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 4 เรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ชมงานในภาพรวม ร้อยละ 88.40 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 1,000 คน 1,064 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80.00 87.15 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

 
 
             ภาพกิจกรรมที่ 1               ภาพกิจกรรมที่ 2              ภาพกิจกรรมที่ 3               ภาพกิจกรรมที่ 4 
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ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ      380,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 248,304 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ :  กรกฎาคม – กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินการ :  กรุงเทพมหานคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการด าเนินงาน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 5 หน่วยงาน ดังนี  
1. ลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทารา แกรนด์  แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 

2. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี วันท่ี 22 สิงหาคม 2556 
 3. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ณ ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี วันท่ี 
29 สิงหาคม 2556 
 4. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 30 สิงหาคม 2556 
 5. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 2 กันยายน 2556 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.60 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้รับบริการ 80 คน 533 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80.00 90.60 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชื่อผลงาน  : โครงการการประชุมวิชาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั งท่ี 5  
  และการประชุมวิชาการนานาชาตมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั งท่ี 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ : งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และงบประมาณสมทบ 9 มทร.  
  งบประมาณที่ไดร้ับ 4,400,000  บาท 
  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  4,099,653  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน : วันท่ี  15 – 16 กรกฎาคม 2556 
สถานที่ด าเนินงาน : ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์เซ็นทารา แกรนด์  แอท เซ็นทรลัเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
ผลการด าเนินงาน   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ Lander University จัดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที่ 4 หัวข้อเรื่อง 
“การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Technology & Innovation Development for Sustainability)  
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั น 22 เซ็นทารา แกรนด์  แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่     
15 - 16 กรกฎาคม 2556 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 3 หน่วยงาน  หน่วยงานสนับสนุน 9 หน่วยงาน  มีผู้เข้าร่วมงาน 
1,192 คน  โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด   
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี   
 1. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรชาวต่างประเทศ จ านวน 6 คน และวิทยากรในห้องประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 8 คน 
 2. การลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 9 สาขาวิชา 660 ผลงาน เป็นผลงานภาคบรรยาย จ านวน 310 ผลงาน 
แบ่งเป็นระดับชาติ 237 ผลงาน และระดับนานาชาติ 73 ผลงาน  ภาคโปสเตอร์ จ านวน 350 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 246 
ผลงาน และระดับนานาชาติ 104 ผลงาน  
 4. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จาก มทร. 9 แห่ง รวม 52 ผลงาน 
 5. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ  มีผลงานได้รับรางวัล จ านวน 97 ผลงาน 
ประกอบด้วย รางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ 28 ผลงาน ระดับนานาชาติ 21 ผลงาน รางวัลการน าเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ 27 ผลงาน ระดับนานาชาติ 17 ผลงาน และรางวัลการจัดนิทรรศการวิชาการ 4 รางวัล 
 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 7 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 170 คน 
 7. การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวม 11 บูธ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน  พบว่า ผู้เข้าชมงาน มีความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 81.04 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน 1,192 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 80.00 81.04 

3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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พิธีเปิดงาน 
 

 

 

 

การน าเสนอผลงานภายบรรยาย / ภาคโปสเตอร์ 

 

 

 

นิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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ผลผลิต                 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตัวชี วัดการบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
   งบประมาณที่ได้รับ        100,000  บาท 
   งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง         99,600  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  6 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
สถานที่ด าเนินงาน :  ห้องประชุมชั น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน      

ด าเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี แจงแนวทางนโยบายเป้าหมายการท างานวิจัยของ มทร.พระนคร และได้รับเกียรติจาก  
รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และ
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. รวมถึงทบทวนการด าเนินการ ผลประเมิน
คุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา และการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 60 คน 
จาก 9 คณะ ส านักประกันคุณภาพ กองประชาสัมพันธ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 92.36  โดยผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมาคือ พึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 94.18 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 60 คน 60 คน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 92.36 

3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                   :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ        500,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง        327,809  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน  กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย วันที ่24-26 สิงหาคม 2556  

  กิจกรรมที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
  วันที ่29 สิงหาคม 2556 

สถานที่ด าเนินงาน :  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ  
ผลการด าเนินงาน  
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ 
กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 24 - 26 สิงหาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช หัวหน้าส่วนติดตามและประเมิน
ผลการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก 9 คณะ จ านวน 91 คน 
 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ 
กรุงเทพฯ วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 โดยมี คุณสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่อง งานวิจัยกับการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์ 
ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู และอาจารย์อรจิรา ธรรมไชยยางกูร จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเขียน
ข้อเสนอการวิจัยจากงานประจ า (R2R) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 93 คน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.90 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 100 คน 184 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80.00 90.90 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการวิจัยสัญจร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ       250,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง        206,250  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  กิจกรรมที่ 1  วันท่ี  29 ตุลาคม  2555 
                          กิจกรรมที่ 2  วันท่ี  8 – 11 มกราคม  2556 
สถานที่ด าเนินงาน      :  กิจกรรมที่ 1 ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 สัมมนา : เป็นการชี แจงแนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการท างานวิจัยของ มทร.พระนคร ให้ความรู้
เรื่องการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย  
ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 29 ตุลาคม 2555 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ จาก 9 คณะ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองประชาสัมพันธ์ จ านวน 159 คน 
 กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงาน : เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงานวิจัยของ มทร.พระนคร กับหนวยงานภายนอก 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2556 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก 9 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 20 คน  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม ร้อยละ 90.76 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 50 คน 179 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.76 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการ การบริการวิชาการสัญจร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
   งบประมาณที่ได้รับ          235,000  บาท 
   งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง         192,320  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  กิจกรรมที่ 1  วันท่ี  13 พฤศจิกายน 2555 
    กิจกรรมที่ 2  วันท่ี  8 – 11 มกราคม 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  กิจกรรมที่ 1  ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั น 3 ส านักงานอธิการบดี  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนา : เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานบริการวิชาการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 48 คน จาก 8 คณะ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 80.42 โดยผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในความสามารถ
ของการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงมา คือ
ความพึงพอใจในความสามารถการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี คิดเป็นร้อยละ 90.42 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน : เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงานบริการวิชาการของ มทร.พระนคร กับ
หน่วยงานภายนอก โดยผู้บริหารงานบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 - 11 มกราคม 2556 เพื่อน ามาเป็นแนวทางการท างานบริการวิชาการ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 
จาก 9 คณะ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 
93.55  โดยผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในความเหมาะสมของสถานท่ีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 96.50 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 96.00 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้รับบริการ 40 คน 68 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 86.98 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต   :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ส านักงานผู้อ านวยการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ  :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      งบประมาณที่ได้รับ   236,360 บาท 
      งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง   209,870 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  กิจกรรมที่ 1  วันท่ี 19 พฤศจิกายน  2555 
      กิจกรรมที่ 2  วันท่ี 28 – 30 พฤศจิกายน 2555 
สถานที่ด าเนินงาน   :  กิจกรรมที่ 1  ห้องประชุม ชั น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       กิจกรรมที่ 2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ น สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของสวพ. กับคณะ ให้ความรู้ ทักษะ 
และเนื อหาสาระเฉพาะของการปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ การบริหารจัดการเบื องต้น และเตรียมความสามารถ
บุคลากรเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  44 คน จาก 9 คณะ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.20 

 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิต 
และการเก็บรักษาผลผลิตอันจะก่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันในอนาคต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก 9 คณะ และ
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 39 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.80 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 44  คน 44  คน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 87.50 

3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย (งบเงินอุดหนุนโครงการ) และงบประมาณรายได้ (งบกลางมหาวิทยาลัย) 
                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ      1,067,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 1,067,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 
 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการท าปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ แผนงานพิเศษ โครงการวิจัย โครงงานพิเศษ แผนงานเฉพาะบุคคล แก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งด าเนินโครงการมาตั งแต่ปี 2550 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา และเผยแพร่ใน
ระดับชาติต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี  
 1. ให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 94 ผลงาน งบประมาณ 1,067,000 บาท 
 2. คณะที่เข้าร่วมโครงการ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 ผลงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
13 ผลงาน คณะบริหารธุรกิจ 6 ผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 ผลงาน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 11 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 20 ผลงาน 
 3. มีการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สาธารณชนจ านวน 94 ผลงาน 
  
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 80 ผลงาน 94 ผลงาน 
2. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ผลผลิต                   :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ          250,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง        250,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 สิงหาคม 2556 
สถานที่ด าเนินงาน       :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดท าเอกสารและซีดเีผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2555-2556 ประกอบด้วย 
 - ผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้แก่ ผลงานวิจัย 115 ผลงาน บริการวิชาการ 60 ผลงาน  
คลินิกเทคโนโลยี 11 ผลงาน 

 - โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ได้แก่ โครงการวิจัย 139 โครงการ  บริการวิชาการ 63 โครงการ  
คลินิกเทคโนโลยี 6 โครงการ  
1. การรวบรวมผลงานวิจัย บริการวิชาการ และคลินิกเทคโนโลยี 

ปีงบประมาณ ชื่อผลงาน/โครงการ จ านวนโครงการ/ผลงาน งบประมาณ 
2555 ผลงานวิจัยประจ าปี 2555 

 - ผลงานวิจัยประจ าปี 2555 
 - ผลงานบริการวิชาการประจ าปี 2555 
 - ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจ าปี 2555 

 
115 ผลงาน 
60 ผลงาน 
11 ผลงาน 

 
26,401,163 
5,098,940 
3,690,800 

รวม 186 ผลงาน 35,190,903 
2556 โครงการวิจัยประจ าปี 2556 

 - โครงการวิจยัประจ าปี 2556 
 - โครงการบริการวิชาการประจ าปี 2556 
 - โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจ าปี 2556 

 
139 โครงการ 
63 โครงการ 
6 โครงการ 

 
22,786,959 
 6,132,540 
 1,440,000 

รวม 208 โครงการ 30,359,499 
2. การจัดท าเอกสารและซีดี 

- จัดพิมพ์เอกสารและซีดีเผยแพร่ จ านวน 1,000 ชุด 
- เผยแพร่เอกสารและซีดีแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 614 หน่วยงาน ดังนี  
 (1) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 24 หน่วยงาน  จ านวน  116 ชุด 
 (2) หน่วยงานภายนอก 590 หน่วยงาน  จ านวน  590 ชุด 
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ผลผลิต                  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจ าปีการศึกษา  2556 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  - 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 มิถุนายน 55 – 31 พฤษภาคม 2556 
สถานที่ด าเนินงาน       :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน  
 ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ในรายการ ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวน 19 ผลงาน จัดขึ นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาและเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เรียน / ประชาชนทั่วไป 
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียน สศทท 15 
(dltv 15) และ Truevision 200 ทุกวันศุกร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2556 

1. การจัดดอกไม้เพื่องานธุรกิจทรงโทปิอาริ 
2. ตุ๊กตาสารพันงานประดิษฐ์ (ตุ๊กตาบนหีบเพลง) 
3. กระดาษจากผักตบชวา และการออกแบบเครื่องนุ่งห่มเพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้าพื นเมือง 
4. การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
5. สื่อการเรียนรู้ และการระบายสีของเด็กสมาธิสั น 
6. การออกแบบตัวอักษร และเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษ 
7. การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในส านักงาน และการเสริมสร้างภาษาอังกฤษวันละนิด 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน 
8. การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตะไคร้ 
9. การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ (เดคูพาจ เผือกกรอบทรงเครื่อง กระทงทอง การท าคานาเป้) 
10. การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ (ขนมเปี๊ยะบัวหิมะแป้งเผือก บลูเบอรี่-สตอเบอรี่ชีสพาย) 
11. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 
12. หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ และหมู่บ้านทอถักจักสาน 
13. การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ (การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เยลลี่ผลไม้ตามฤดูกาล เต้าฮวยฟรุตสลัด 

ผลิตภัณฑ์จากเครื่องหอม) 
14. โครงการวิจัยสัญจร : กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานวิจัย 
15. การพัฒนาอาหารพื นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีท่ี 2 
16. การพัฒนาอาหารพื นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีท่ี 2 (ต่อ) 
17. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556 
18. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556 (ต่อ) 
19. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานราชมงคลพระนครวิชาการ 
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ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  กองทุนเพื่อการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ       2,536,767.20  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง        283,000.00  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน       :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน 
 กองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดตั งขึ นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจน
การรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย  
 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีบทความที ่ได้ร ับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์จ านวน        
10 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 9 บทความ และบทความวิชาการ
ระดับชาติ 1 บทความ  
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ประเภทบทความ แหล่งตีพิมพ์บทความ  

รายการ 
วิจัย 

(บทความ) 
วิชาการ 

(บทความ) 
วารสาร

ระดับชาติ 

วารสารระดับ
นานาชาติ 

วารสาร
ระดับ

นานาชาติ 

จ านวนเงิน 

 
ที่ตีพิมพ์ใน
ประเทศ 

(บาท) 

เงินรางวัลสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความ 

9 1 3 - 7 283,000 
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ผลผลิต                :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  การจัดนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” 
    ภายใต้โครงการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ     515,400  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 340,963  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบการจัดแสดงผลงานวิจัยในนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” เนื่องใน
โอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารพร้อมมงคล
และอาคารมงคลอาภา ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่ง
นิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” ประกอบด้วยผลงานวิจัยท่ีจัดแสดง 2 ส่วน คือ  

1) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล Gold Award ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานการน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo Award 2012) จ านวน 16 ผลงาน  

2) ผลงานวิจัยของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 18 ผลงาน และเอกสาร
ผลงานร้อยเรียงเรื่องเล่างานวิจัย อีก 18 ผลงาน รวมทั งสิ น 52 ผลงาน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม ร้อยละ 88.00 
  

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการ 300 คน 518 คน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 83.00 88.00 
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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ชื่อผลงาน  :  งานประสานงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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. 2556 และ
กระตุ้นให้มีการแสวงหาทุนจากภายนอก รวมโครงการวิจัย 135 โครงการ งบประมาณ 22,786,959 บาท  

ภาพที่ 1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 72 โครงการ งบประมาณ 13,123,399 บาท 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวน 63 โครงการ งบประมาณ 9,663,560 บาท  

 

 

 

 

 

 

22 โครงการ 
6,780,900 บาท 

45 โครงการ 
5,487,500 บาท 

5 โครงการ 
854,999 บาท เงินรายจ่าย 

เงินรายได้ 

งบภายนอก 

23 โครงการ 
6,216,300 บาท 

40 โครงการ 
3,447,260 บาท 

เงินรายจ่าย 

เงินรายได้ 
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ภาพที่ 3 และ 4 สัดส่วนของงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ต่องบประมาณทั งหมดของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัย ได้ประสานงานการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย การรายงาน

ความก้าวหน้างานวิจัย การติดตามประเมินผลงานวิจัยของแผนงาน/โครงการวิจัย ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั งภายในและภายนอก จ านวน 135 โครงการด าเนินการเสร็จสิ น
ตามแผนที่ก าหนด 131 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 97.04 ของ แผนงาน/โครงการทั งหมด  
 
 
 
 
 

9,434,760 บาท 

253,676,720 บาท 

งบประมาณเงินรายได้ 

งบประมาณวิจัย 

งบประมาณทั งหมด 

ร้อยละ 2.53 

ร้อยละ 97.47 

12,997,200 บาท 

858,887,400  บาท 

งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณวิจัย 

งบประมาณทั งหมด 

ร้อยละ 1.51 

ร้อยละ 98.49 
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ชื่อผลงาน  :  กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร
ทีท่ างานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป ผู้รับการคัดเลือกได้รบัโลแ่ละเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ อาคารมงคลอาภา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้ 2 กิจกรรม ดังนี  
 

กิจกรรมที่ 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2555  

ระดับ 
นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 

หน่วยงานบริหารงานวิจัย
ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

จุฑามาศ พีรพัชระ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
   ทรงสิริ วิชิรานนท์ 
2. นางกัญญุมา ญาณวิโรจน์ 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

ดีมาก นายนิโรจน์ เงินพรหม - - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ด ี นางสาวชมภูนุช เผื่อนพิภพ - นายสุนันท์ มนต์แก้ว คณะศลิปศาสตร ์

 

กิจกรรมที่ 2  ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เสนอช่ือผู้ท าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 8 ปี จ านวน 9 รางวัล เป็นรางวัลบุคคล 6 รางวัล และหน่วยงาน 3 รางวัล 
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ชื่อผลงาน  :  งานประสานงานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ประสานงานบริการวิชาการด้านงบประมาณ จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยและงบประมาณภายนอก 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรจ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 8,496,440 บาท ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  ซึ่งพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถด าเนินการเสร็จสิ นตาม
แผนและบรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ทุกโครงการ 
 2. สร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มวิจัย โดยสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ จ านวน 4 เครือข่าย 
ได้แก ่เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสิงห์บุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี 

3. รวบรวมขอ้มูลตัวชี วัดด้านบริการวิชาการระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 
2555 ได้แก่ ตัวบ่งชี เฉพาะของสถาบันวิจัยและพัฒนา : องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม ผลการประเมิน 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) : องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการ
ประเมินในภาพรวม 5 คะแนน และตัวบ่งชี ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) : ตัวบ่งชี 
ที่ 8 และ 9 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย 5 คะแนน 
 4. ประสานงานการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย และเพิ่มสาขาความเช่ียวชาญในสาขา
ประชากร (PO) และเพิ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 6 คน แก่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อความสะดวกในการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 6 เรื่อง 6 เรื่อง 
2. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และส่วนบกพร่องจากการปลูกของต้นและ 
             ผลเผือกหอมชุมชนอ าเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์  

         (โครงการต่อเนื่องปีท่ี 1) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

         งบประมาณที่ได้รับ      371,800  บาท 
         งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง      371,800  บาท 

ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  ต าบลโคกใหญ่ ต าบลหรเทพ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาดของชุมชนต าบลโคกใหญ่ หรเทพ และ
ตลาดน้อย เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาดของชุมชนต าบลโคกใหญ่ หรเทพ และตลาดน้อย  
และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกเชิงพาณิชย์และการท าแผนธุรกิจ  โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์แป้งเผือก ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่าง  และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศึกษาเฉพาะ
บรรจุภัณฑ์แป้งเผือกและบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่าง  ในปีที่1 ผลการวิจัยท าให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 
2 รายการ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 4 ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนอกีแนวทางหนึ่ง 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง   
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื อลูกตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร  
    (โครงการต่อเนื่อง ปีท่ี 1) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ      291,800  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง      291,800  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตขนมปังโดยใช้เนื อตาลสุกเป็นส่วนประกอบ ศึกษาอายุ
การเก็บรักษาขนมปังที่มีเนื อตาลสุกเป็นส่วนประกอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์  โดยท าการศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาขนมปังโดยใช้เนื อตาลสุกเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการและเพิ่มมูลค่าตาลสุกให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ น  ท าการศึกษากระบวนการผลิตขนมปังจาก
เนื อลูกตาลสุกในอัตราส่วนของเนื อลูกตาลสุกที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตขนมปัง โดยใช้เนื อลูกตาลสุกทดแทน
แป้งสาลี ร้อยละ 20 25 และ 30 ของน  าหนักแป้งสาลี ศึกษาปริมาณยีสต์และเวลาที่เหมาะสมในการผลิตขนมปังเพื่อให้ได้
ขนมปังจากเนื อลูกตาลสุกที่มีคุณภาพ โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new Multiple Rang Test (DMRT) ท าการตรวจสอบคุณภาพขนมปัง และน าไป
ท าการศึกษาอายุการเก็บรักษาของขนมปังผสมเนื อตาลสุก ผลการวิจัยปี 1 ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื อลูกตาลสุก 
ต้นแบบท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีสามารถประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดต่างๆ ได้ รวม 10 รายการ เพื่อใช้ส าหรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง   
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hec.rmutp.ac.th/homes/wp-content/uploads/2013/05/Woraluk56.pdf


 

55 
 

 
ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการวิจัยประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ       50,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง       50,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554 
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการงานวิจัยของนักวิจัย และศึกษารูปแบบการประเมินผลงานวิจัย ให้เป็นแนวทางในการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพของผลงานวิจัย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สามารถช่วยประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานทั งผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
ชี แจงประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นกับการด าเนินงานวิจัยในปัจจุบัน เพื่อ เป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง   
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 
 

 
ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการตลาดน  าอย่างยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ และคณะ 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ       70,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง     70,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน       :  ตลาดน  าวัดตะเคียน ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั งนี  คือ ศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการตลาดน  าอย่างยั่งยืน  วิเคราะห์ศักยภาพ
การบริหารจัดการตลาดน  าอย่างยั่งยืน และก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการตลาดน  าอย่างยั่งยืนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ประชากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการตลาดน  าวัดตะเคียน เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด และ
ผู้จัดการตลาดน  า จ านวน 20 คน  โดยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  และแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยใช้  SWOT Analysis การจับคู่ปัจจัยด้วย  TOWS  Matrix และ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนนอนิคัล (Canonical Correlation Analysis)   
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  โครงการวิจัยอุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟฟ้าต่ า 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และคณะ 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ      40,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง      40,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วไหลโดยไม่ต้องต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เข้ากับเต้ารับ
ของบ้านหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้ที่
ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั นๆ อีกด้วย จากการทดลองพบว่า ผลการทดลองเมื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่แหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 230 โวลต์ กับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ มีค่าใกล้เคียงกันตามที่ได้มีการค านวณ
และออกแบบไว้ แต่เมื่อค่ากระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่มีค่าเกิน 250mA. จะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เริ่มสูงขึ นไปเป็นล าดับ 
แต่เนื่องจากว่าค่ากระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่มากเกิน 250mA. ขึ นไปนั นเป็นอันตรายกับผู้ประสบอุบัติเหตุถึงกับชีวิตอยู่แล้ว 
จึงถือว่าค่าที่เกิดความคลาดเคลื่อนนั นไม่มีนัยส าคัญกับโครงการนี  แต่ทั งนี  อุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วไหลด้วย
กระแสตรงแรงดันไฟฟ้าต่ าที่ได้จัดท าขึ นนี  ถือว่าได้ท าตามวัตถุประสงค์ของโครงงานทุกประการ  
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง   
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน  :  การสร้างมูลค่าเพิ่มน  าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
    (โครงการต่อเนื่อง ปีท่ี 2) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ      270,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง      270,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  อ าเภออัมพวา และอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยนี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากน  าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยการทดแทนน  าตาลทราย เพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์น  าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์อาหารจากน  าตาลมะพร้าวแก่ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อจัดท า
แผนธุรกิจน  าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
4 รายการ คือ วุ้นกรอบ วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นกะทิ และวุ้นผลไม้ ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 150 คน และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนของ
น  าตาลทรายต่อน  าตาลสดที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบที่เหมาะสมคือ 1:3 จึงเลือกมาท าการศึกษา อุณหภูมิที่ใช้ใน
การท าแห้งวุ้น พบว่าการท าแห้งวุ้นกรอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีผลท าให้ได้ลักษณะของวุ้นกรอบที่เป็นท่ียอมรับ
ของผู้บริโภค การศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน  าตาลมะพร้าวได้แก่ วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นกะทิ และวุ้นผลไม้ พบว่า
ปริมาณผงวุ้นที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต คือ 1% ของส่วนผสมทั งหมด เมื่อน าผลิตภัณฑ์วุ้นจากน  าตาลมะพร้าวไป
ประยุกต์ในการผลิตวุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นกะทิ และวุ้นผลไม้ พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์วุ้นจากน  าตาลมะพร้าว
ในระดับมาก ส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มเป้าหมายในเขตอ าเภออัมพวา และอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
36 คน พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 โดยด้าน
วิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด ในขณะที่ด้านวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านการ
ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.37 ตามล าดับ 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง   
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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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ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ชื่อผลงาน  :  โครงการวิจัยสถาบัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    งบประมาณที่ได้รับ      500,000  บาท 
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง      500,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 
 โครงการวิจัยสถาบัน เป็นโครงการที่สนับสนุนการวิจัยสถาบันแก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศึกษาวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ มีเป้าหมายในการใช้ผลการวิจัยสถาบัน เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาองค์กร ก าหนดนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ 
วิจัยสถาบันในผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวน 14 โครงการ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
1 โครงการ คณะบริหารธุรกิจ 4 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ คณะศิลปศาสตร์ 1 โครงการ    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 1 โครงการ กองศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ                   
ส านักประกันคุณภาพ 1 โครงการ โดยทุกโครงการสามารถด าเนินการเสร็จสิ นตามแผนท่ีก าหนด 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง  (14 โครงการ) 
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100.00 
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนตุลาคม 2555 

1. การส ารวจพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
ตามประเด็นโจทย์การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุม่จังหวัดภาคใต้ 

 

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และให้ค าปรึกษา ตามประเด็น
ปัญหาและความต้องการของชุมชน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ในความรับผิดชอบของส านักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น าโดยคุณสุวิมล อินทะแสน ผู้อ านวยการส่วน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และคุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2555  โดยลงพื้นที่กลุ่มผู้ผลิต
ลูกปัดโบราณ เทศบาลเมืองกระบี่  กลุ่มเตยปาหนันในโครงการพระราชด าริ บ้านปากคลอง  และกลุ่มเตยปาหนัน บ้านร่าหมาด 
ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยรวบรวมข้อมูลเสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป  

2. สวพ. รับรางวัลพิเศษ การประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน รับรางวัลพิเศษ 
การประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้ ซึ่งจัดโดยศูนย์การจัดการความรู้ ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นผู้มอบรางวัล  ในการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ ส านัก สถาบัน กอง ครั้งที่ 6/ 2555 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 
2555 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านกังานอธิการบดี  
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3. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการวิจัย 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 

ณ ห้องอินทนิล 1 ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสรุปหลักเกณฑ์การสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม 
มีผู้ร่วมประชุม จ านวน 20 คน 

4. การด าเนินโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ 
ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจ าปี 2555 

 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 10 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพจ านวน 25 หลักสูตร อาทิ การตกแต่งผลิตภัณฑ์
ด้วยกระดาษเดคูพาจ การผลิตภาพนูนต่ า การท าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากผ้าไทย การท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การท าโยเกิร์ตข้าวก่ า การท าซาลาเปาไส้ปลานิล การท ากะหรี่ปั๊บ
ไส้เห็ด การท าบลูเบอรี่ชีสพาย สตอร์เบอรี่ชีสพาย การท าเต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม้ การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง การท า
น้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ การท ากระทงทองไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า และอื่น ๆ  ในงาน 
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจ าปี 2555 ระหว่างวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง GH 203 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้ มีรายได้น้อย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
ระยะเวลาฝึกอบรมจ านวน 4 วัน น าโดย ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ร่วมด าเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนของบประมาณจาก
โครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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5. การจัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 

 

 

 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ 
ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี  2555  (Technomart Innomart) ระหว่างวันท่ี 25 – 28 ตุลาคม 2555 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กร สมาคม ที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ทั้งในชีวิตประจ าวัน และขยายผลในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย  
มีผลงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 4 ผลงาน คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยเผือก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  การศึกษาปริมาณร าข้าวสาลีและกากงาด า
ในกรวยไอศกรีม โดย อาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอเส้นใยผักตบชวา โดย อาจารย์
สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี  ซึ่งเป็นผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรม  
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

6. จัดแสดงนิทรรศการผลงานหมู่บ้านแมข่่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เข้าร่วมแสดงผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเผือกหอม ในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย ประจ าปี 2555 โดยจัดแสดงผลงานของหมู่บ้านเผือกหอมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการหมู่บ้าน
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี 2553 - 555 ต าบลหรเทพ โคกใหญ่ และตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเผือก (เผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะบัวหิมะแป้งเผือก) ผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยเผือก (ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากกระดาษเส้นใยเผือก) และการใช้เครื่องสไลด์เผือก ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 
2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

 

 



 

65 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 

1. โครงการวิจัยสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556  กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ในวันจันทร์ที่  
29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ช้ัน 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  
 โครงการวิจัยสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัยและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย จัดขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อช้ีแจงแนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการท างานวิจัยของ มทร.พระนคร 
ให้ความรู้เรื่องการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
วิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 159 คน โดยการช้ีแจงแนวทาง นโยบาย 
และเป้าหมายการท างานวิจัยของ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี
และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การเสวนาเรื่องการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และการบรรยายระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย โดย คุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

 
 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การบริการวิชาการสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
กิจกรรมที่ 1 สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การบริการวิชาการสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมที่ 1 
สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ  ในวันอังคารที่  13 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

โครงการการบริการวิชาการสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมที่ 1 สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 8 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 48 คน โดยการช้ีแจงแนวทาง 
นโยบาย และเป้าหมายการท างานบริการวิชาการของ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บรรยายการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี 
2556 เรื่อง การจัดท าและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ  โดยคุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
และ คุณจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน การเสวนาเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับพันธกิจอื่น น าการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ร่วมกับอาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน และ อาจารย์สิริบุปผา อุทารธาดา คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ร่วมการเสวนา 

3. การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ คร้ังที่  1/2556 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2556  
ในวันศุกร์ที ่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี โดยมี  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

ส าหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการตรวจประเมินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2554 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ด าเนินงานพัฒนา ปรับปรุงงานวิจัยและบริการวิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ช้ีแจงแผนการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2555 รวมทั้งช้ีแจงขั้นตอน
และปฏิทินการท างานวิจัยและงานบริการวิชาการ และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 27 คน 
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4. สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการ 

การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ระยะที่ 1 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ระยะที่ 1 ในวันที่ 19  พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ  44  คน 

 ส าหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของสวพ. กับคณะ ให้ความรู้ ทักษะ และเนื้อหาสาระเฉพาะ
ของการปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ การบริหารจัดการเบื้องต้น และเตรียมความสามารถบุคลากรเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีการบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการ ได้รับเกียรติจาก คุณจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ โดยคุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง และ การ
สื่อสารในองค์กร/การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์  วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และคณะ  

5. การประชุมเพ่ือหารือการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

 

 

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5    
(5th RMUTCON) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (4thRMUTCON) ประกอบ  
ด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์  
 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเพื่อหารือการจัดงาน ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานการประชุม 
โดยมีตัวแทนจาก 9 มทร.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานประชุมวิชาการดังกล่าวที่จะจัดในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2556 
ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนธันวาคม 2555 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ระยะที่ 2 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ด าเนินโครงการ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ระยะที่ 2 การศึกษาดูงานสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 
2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน 

สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ เป็นสถานท่ีทดลองปลูกไม้เมืองหนาวจากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
ภายในสถานีได้ปลูกไม้เมืองหนาวนานาชนิด เช่น พลับฝาด พลับเนคตาซีน แมคคาเดเมียนัท กาแฟ มะกอกน้ า การศึกษา 
ดูงานดังกล่าว ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิต และการเก็บรักษาผลผลิตอันจะก่อให้เกิด
การบูรณาการงานวิจัยร่วมกันในอนาคต 

2. โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบติัการด้านตัวชี้วัดการบริการวิชาการ 

 

 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตัวช้ีวัดการบริการวิชาการ ในวันที่ 6 - 7 

ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุมช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  

ส าหรับโครงการจัดท าขึ้นเพื่อ ตอบรับกลวิธี/มาตรการ และให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตามเป้าหมายตัวชี้วัดด้านวิจัยและบริการ

วิชาการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการของหน่วยงาน

ระดับคณะและมหาวิทยาลัย  
มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก  9 คณะ ส านักประกันคุณภาพ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 55 คน  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ช้ีแจงแนวทางนโยบาย
เป้าหมายการท างานวิจัยของ มทร.พระนคร และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์  รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลตัวบ่งช้ีองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. รวมถึง
ทบทวนการด าเนินการและผลประเมินคุณภาพในรอบปีท่ีผ่านมา และการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
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3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มจธ. 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้ด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครมาตั้งแต่ปี 2550 

ปัจจุบันวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของ TCI  

เพื่อพัฒนาวารสารเข้าสู่ระบบสากลในรูปแบบ Online Jourmal System (OJS) สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 
จึงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJo จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2555 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้ น 2 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจถึงวิธีการจัดท าวารสารออนไลน์ใน TCI Platform และ
ด าเนินการจัดท าวารสารออนไลน์ (ThaiJo) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวน 20 คน ฝึกอบรมในหัวข้อ งานติดตั้งระบบ ThaiJo การน าวารสารเข้าสู่ระบบ การทดลองระบบ Review Process 
และการน าวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ 

4. จ าหน่ายสนิค้าราคาถูก “ของขวัญปีใหม่ 2556 และของรักเคยหวง คร้ังท่ี 2” 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานจ าหน่ายสินค้าราคาถูก “ของขวัญปีใหม่ 2556 และของรักเคยหวง ครั้งที่ 2” 

ระหว่างวันที่  13 - 14  ธันวาคม 2555  ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจ าหน่ายเสื้อผ้า ของใช้ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย   ในผลิตภัณฑ์ ปั้นสิบไส้ปลา 
เต้าฮวยฟรุ้ตสลัด เต้าฮวยนมสด และขนมต่างๆ อาทิ วุ้นลูกชุบ บลูเบอรี่ชีสพาย สตอเบอรี่ชีสพาย ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
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5. โครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) 

ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินโครงการ  
การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการบูรณาการการมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี   ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท าต ารับมาตรฐานของ
อาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่ต ารับอาหารพื้นบ้านผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ในระหว่างวันที่  
24 – 29 ธันวาคม 2555 ณ กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 70 คน โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหารและขนมพื้นบ้าน ได้แก่ แกงมะรุม ต้มกะทิสายบัวปลาทู 
แกงเทโพ น้ าพริกกะปิ แกงฟักทอง ปลาอินทรีแดดเดียว แกงขี้เหล็ก แกงส้มหน่อไม้ดองปูม้า ข้าวเหนียวหน้าลูกตาล / 
หน้าปลาแห้ง ขนมตาล ขนมโค ข้าวหลาม ขนมกล้วย  
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนมกราคม 2556 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา รุกหน้าเรียนรู้แนวทางการท างานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 - 11 มกราคม 2556 ท่ีผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการวิจัยสัญจรและโครงการบริการวิชาการ
สัญจร : กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น การด าเนินงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง 
การท างานวิจัยและงานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกที่เปน็ต้นแบบที่ด ี

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ดร.ด ารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักงานบริการวิชาการ นางสาวรัตติญา  ศรีดารา 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ และคณะ  ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี นายภูมิภักดิ์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย และ  
รองศาสตราจารย์ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ  

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ท าให้ได้รับความรู้และแนวทางในการน ามาพัฒนาการท างานวิจัยและงานบริการ
วิชาการเป็นอย่างมาก  โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 9 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 40 คน 
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2. มทร.พระนคร มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2555 

 

 

 

 

 

มทร.พระนคร มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยที่มีศักยภาพในการท างานวิจัยและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย รุ่นใหม่ ซึ่งมีผู้รับ
การคัดเลือก ดังนี้ 

1. นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับดีเด่น :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระดับดีมาก :  นายนิโรจน์  เงินพรหม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับดี :  นางสาวชมภูนุช  เผื่อนพิภพ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

2. นักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ 
ระดับดีมาก :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์  คณะศิลปศาสตร์ 

 :  นางกัญญุมา  ญาณวิโรจน์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
3. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับดี   :  นายสุนันท์  มนต์แก้ว  กองนโยบายและแผน 
4. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

ระดับดีเด่น   :  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ระดับดีมาก  :  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ระดับดี   :  คณะศิลปศาสตร์ 

 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคน ได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ อาคาร
มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 
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3. ผู้ท าคุณประโยชน์แก่งานวิจัยและพัฒนารับรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอช่ือผู้ท าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 8 ปี จ านวน  9 รางวัล เป็นรางวัลบุคคล 6 รางวัล และหน่วยงาน 
3 รางวัล  ประกอบด้วย  

1. คุณคณิต ถิรวณิชย์  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. คุณจุนารีรัตน์ นวลละออง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จังหวัดเพชรบุรี  
3. คุณนงคราญ เชาวนเมธา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ จังหวัดสระบุรี  
4. คุณสุวิมล อินทะเสน  ผู้อ านวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5. คุณปัญญากร คงสมจิตต์  ฝ่ายการตลาด บริษัทมาสุ จ ากัด กรุงเทพฯ  
6. คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช  หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
7. สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด  
8. ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
9. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2556 ท่ีผ่านมา 
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4. การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 1  

The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS  I) 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก ส านักบริหารโครงการส่งเสริมวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1  The First Higher Education Research Promotion Congress  (HERP CONGRESS I)  
โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการเสนอผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
20 - 23 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกับนักวิจัย น าผลงานวิจัยไปน าเสนอในงานดังกล่าว จ านวน  4 โครงการ 
ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขมิ้นเพื่อวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านแก่งประลอม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  โดย 
รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส และคณะ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการ จัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุเพื่อความ
อยู่ดีมีสุข จังหวัดกาญจนบุรี โดย อาจารย์ภคพนธ์ ศาลาทอง  การสร้างมูลค่าเพิ่มเผือกหอมที่บกพร่องจากการปลูกของ
ชุมชนอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ  
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิง่แวดล้อมจากตอซังข้าวส าหรับเศรษฐกิจชุมชน โดย อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา และคณะ  
ซึ่งการน าเสนอผลงาน ได้รับความสนใจจากนักวิจัย และผู้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Research Project Management : RPM ) 

 

 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RPM)  ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการวิจัยที่ครอบคลุมการท างาน
วิจัยตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จนสิ้นสุดการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์
และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และได้จัดประชุมเพื่อช้ีแจงการน าข้อมูลงานวิจัยเข้าระบบบริหารงานวิจัยให้แก่
นักวิจัยของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Access) ช้ัน 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการ
ประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยและ
การน าเข้าข้อมูล มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก คณะ 8 คณะ สถาบัน/ส านัก/กอง รวม 102 คน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

1. มทร.พระนคร รับรางวัล Special Prize ในงานวันนกัประดิษฐ์ 2556 
 

 

 

 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และ
สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี  2556 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาให้เป็นที่รู้จัก 
เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน ในการน าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย ผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 11 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 เรื่อง 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3 เรื่อง รวม 20 เรื่อง ซึ่งผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ได้รับรางวัล Special Prize  ด้านการสร้างสรรค์และการออกแบบผลงาน
เรื่อง “การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ” 
โดยรับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นับเป็นความส าเร็จอีกก้าวหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในบทบาทของการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 
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2. การบันทึกเทปรายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ในรายการก้าวไกลกับสถาบันวจิยัและพัฒนา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2556 

 

 

 

 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการบันทึกเทป
รายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายการ ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การสัมภาษณ์
เพื่อบันทึกเทปในครั้งนี้ด้วย มีผลงานที่ร่วมบันทึกเทปดังกล่าวจ านวน 20 เรื่อง ได้แก่ แครกเกอร์เสริมสาหร่ายผ า  
ขนมมาชเมลโลว์เสริมคะน้าผง  ขนมเกลียวแป้งข้าวสังข์หยดพัทลุง  ขนมปังแซนวิชเพื่อสุขภาพ  มัฟฟิ่นเสริมกากบีทรูท  
การประดิษฐ์บายศรีอีสานจ าลองจากซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป การประดิษฐ์โคมแขวนไทยจากเมล็ดกระถิน  การประดิษฐ์
กระเช้าของขวัญจากถุงพลาสติก การประดิษฐ์พานพุ่มจากกาบหมาก  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทร์จากตอซังข้าว 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป  เรือด าน้ าต้นแบบเพื่อการส ารวจ  
การออกแบบเครื่องประดับจากด้ายปัก  การออกแบบเครื่องนุ่งห่มเพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้าพื้นเมือง กรณีศึกษา : ผ้าจก
ไทยวน จังหวัดราชบุรี  การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด ( Jacquard) เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ  ศึกษาวิถีวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาผ้าชนเผ่าสู่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา : ผ้าทอ
กะเหรี่ยง จังหวัดภาคเหนือ  ศึกษากระบวนการและรูปแบบของเสื่อกกเพื่อพัฒนาสู่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์แนวศิลปะ
ร่วมสมัย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม กรณีศึกษา : เฟอร์นิเจอร์จากหวายเทียม การพัฒนากาก
อุตสาหกรรมเหลือทิ้งของโรงงานผลิตกระดาษช าระสู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชน  การสร้างมูลค่าเพิ่ม
น้ าตาลมะพร้าวของชุมชนสมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  และได้บันทึกเทปการสาธิตการท าการประดิษฐ์
โคมแขวนไทยจากเมล็ดกระถิน 
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3. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวจิัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ชมชนและสถานประกอบการ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนและ
สถานประกอบการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
98 คน โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ 1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย และ
ช่อบูเก้กล้วยไม้ป่าไทย ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 651 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล  อาจารย์สุกัญญา จันทกุล  และอาจารย์อารยะ ไทยเที่ยง 

กิจกรรมที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งกล้วย คุ้กก้ีกล้วยกรอบ โดนัทแป้งกล้วย และพายช้ันแป้งกล้วย
ไส้ต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 

กิจกรรมที่ 3  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในการท าเต้าหู้นมสด  การท าเต้าหู้นมสด 
เต้าฮวยผลไม้ และการท าเยลลี่ผลไม้ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนปอยฝ้าย และกลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนพูลสุข ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากภายนอก ได้แก่  
นางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ  นางศิริวรรณ อ่วมทัพ และวิทยาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 
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4. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วย คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้ประกาศรายช่ือและระดับเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้าน
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพวารสารในประเทศและใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนั้น 
ซึ ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดอยู ่ในระดับที ่ 2 ขอ งวารสารด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โดยเกณฑ์การพิจารณาวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 5 ระดับ ซึ่งวารสารฯ มทร.พระนคร  
อยู่ในระดับ 2 : วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ มี Journal Impact Factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จาก
ฐานข้อมูล TCI ปี 2552 - 2554) ต่ ากว่า 0.025 แต่ไม่ต่ ากว่า 0.010  และเป็นวารสารเดียวในกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ http://www.journal.rmutp.ac.th หรือ www.ird.rmutp.ac.th 
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนมีนาคม 2556 

1. การติดตามและประเมินผลกจิกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คลินกิเทคโนโลยี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้รับการสุ่มเลือกจากคณะท างานติดตามและประเมินผลกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผล การเก็บข้อมูล  
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา 

2. สวพ. ด าเนินงาน การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ได้น าผลงานวิจัยเรื่องพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนวัดไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปใช้
ประโยชน์โดยการต่อยอดงานวิจัยด้วยการออกแบบและพัฒนาช้ันวางสินค้าของสมาชิกในกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 2 จุด 
คือ ร้านคุณต้น ของคุณเสกศักดิ์ ป้อมลอย และร้านสมบัติ ของคุณสมบัติ เจตนา เพื่อให้สามารถจัดวางสินค้าปริมาณ
เพิ่มขึ้น สินค้ามีจุดเด่น และเป็นระเบียบสะอาดตา ท าให้ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ให้ความสนใจ  ส่งผลให้จ าหน่ายสินค้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยติดตั้งช้ันวางสินค้าและป้ายช่ือร้าน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2556 ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าในเขตวัดไชโย จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งถือเป็นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่เป็น
รูปธรรมอีกโครงการหนึ่ง 
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3. การประชุมคร้ังท่ี 2  

การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติกลุม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

 

 

 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมงานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ส าหรับ
การประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นประธานการประชุม โดยมีตัวแทนจาก 9 มทร.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานประชุมวิชาการดังกล่าวที่จะ
เกิดขึ้นในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพฯ ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ คือ ความก้าวหน้าในการเตรียมงาน การก าหนดแผนผังการจัดงาน และการส่งผล
งานเข้าร่วมน าเสนอทั้งในส่วนของ 9 มทร. และ หน่วยงาน/บุคคลภายนอก 

4. การประชุมเพ่ือเตรียมงานนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ”  
ในพิธีเปิดอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา 

 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมงานนิทรรศการ 

“ราชมงคลพระนครวิชาการ” ในพิธีเปิดอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา ในวันท่ี 8 มีนาคม 2556  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นประธานการประชุม โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รวมถึงผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมงานพิธีเปิดอาคารดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ณ อาคารพร้อมมงคลและอาคาร
มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ คือ ความก้าวหน้า
ในการเตรียมงานนิทรรศการของทั้ง 9 คณะ และการก าหนดผู้น าเสนอผลงานวิจัยภายในงาน  
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5. โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  

 

 

 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคลินิก
เทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ด าเนินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความ
ตระหนักและพฒันาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้เป็นสังคมฐานความรู้ และมีแนวคิด
ในการน า วทน. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและช่วยให้สังคมก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยทางคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้คัดเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่ม/
อาชีพในพื้นที่ จ านวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

6. โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินโครงการ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้าน
สหกรณ์บางช้าง ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีการบรรยายการเลือกใช้วัตถุดิบในการท าน้ าพริก 
ฝึกปฏิบัติการท าน้ าพริกตาแดงอีสาน  น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัดพริกขิงหมูกรอบ -ไข่เค็มสมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดศรี ต าบลคลองเขิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีการบรรยายการเลือกใช้วัตถุดิบในการท าโมจิ ฝึกปฏิบัติการท าโมจิไส้ต่างๆ บรรยายและฝึก
ปฏิบัติการท าคุกก้ีชนิดกด และฝึกปฏิบัติการท าคุกกี้ชนิดปั้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 60 คน 
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7. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็น
ประธานในการประชุม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละข้อเสนอการวิจัยและมีมติให้
การสนับสนุนโดยให้ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จ านวน 49 โครงการ รวมงบประมาณ 
1,794,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
พิธีเปิดอาคารมงคลอาภาและอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี
และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมงคลอาภา และ
อาคารพร้อมมงคล ในวันท่ี 25 มีนาคม 2556  ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และผู้แทนจากกรมราชองครักษ์ กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ  

ซึ่ งในงานพิธี เปิดอาคารดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบ  
การจัดนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” โดยเป็นการแสดงผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 10 หน่วยงาน รวม 34 ผลงาน 
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9. การจัดนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” 

 

 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบการจัดนิทรรศการ  
“ราชมงคลพระนครวิชาการ” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” ประกอบด้วยผลงานวิจัย 2 ส่วน คือ 

 1) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล Gold Award ใน กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานการน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo Award 2012) จ านวน 16 ผลงาน  

2) ผลงานวิจัยของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 18 ผลงาน รวม 34 ผลงาน  

10. นักวิจัย มทร.พระนคร รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

  

 

 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญที่ระลึกนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติแก่ผลงาน 
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย มทร.พระนคร ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มนักวิจัยสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

สืบเนื่องจากการจัดประชุมราชมงคลวิชาการครั้งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพ 
เมื่อวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2552 ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานของ
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นในผลงาน ผลิตภัณฑ์จากกล้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (Banana Products)  โดยงานนี้เป็นผลงานท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนากล้วยโดยการใช้ประโยชน์จากทุกส่วน 
ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเป็นอาหาร ขนมอบหรือผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
นอกจากน้ี ยังมีการแยกเส้นใยน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 

การเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์
ดวงสุดา เตโชติรส ได้มอบหมายให้ตัวแทนนักวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์วลัย หุตะโกวิท รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เข้าร่วมในพิธีแทนนักวิจัยอีกหลายๆ ท่านของมหาวิทยาลัย เนื่องจากงานนี้
คือ การประสานความร่วมมือของนักวิจัยร่วมสิบท่านที่ช่วยกันท างาน ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะ
นักวิจัยของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การรับรางวัลดังกล่าวนี้ จึงถือว่าเป็นรางวัลของนักวิจัยทุกคน และที่ส าคัญไป
กว่านั้น คือ รางวัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่น าโดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส 

 



 

84 
 

 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกรายการ “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา”  

ในงาน ราชมงคลพระนครวิชาการ 

 

 

 

เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ท่ีผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการบันทึกเทปรายการ “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา” ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมบันทึกเทปดังกล่าว จ านวน 7 ท่าน 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการวางแผนทางการเงินเฉพาะรายบุคคล  ดร.ไพศาล การถาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การวิเคราะห์เวลา
จริงส าหรับคุณสมบัติเชิงกลของเมล็ดถั่วแดง, การวิเคราะห์เชิงเวลาจริงส าหรับการจ าแนกห้าพันธ์ข้าวกล้องในเชิงพานิช 
อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม อาจารย์ Mr.Deng Wei Yun คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศจีน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริบุปผา อุทารธาดา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ภารกิจ 4 ด้าน ส าหรับ AEC  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ วัฒกีก าธร อาจารย์ธนะกิจ วัฒกีก าธร และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หุ่นยนต์
กู้ภัย สเตบิไล STABILIZE Rescue Robot อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
เรื ่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอเส้นใยผักตบชวา โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท. 15 (dltv 15) และ Truevision 200 วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 - 14.00 น. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนเมษายน 2556 

1. วิทยากรโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้ ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ช้ัน 3 อาคารการวิจัย เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา 

โดยบรรยายในหัวข้อ การบูรณาการด้านการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย มีบุคลากรของคณะ
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว 

2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ คร้ังที่ 2/2556 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั ้งที่ 

2/2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม  และผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการประชุม ส าหรับ
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปี
การศึกษา 2555 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม และติดตามผลการด าเนิน
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2556)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน คน 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 
3. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า 

 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 
ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม 

การประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัย โดยจัดท าเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
การวิจัยต่อไป 

4. บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝันในโครงการต ารับอาหารไทยออนไลน์ 

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบันทึกเทป

รายการสารคดีความรู้ รายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” ในผลงานวิจัยโครงการ “ต ารับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการเรียนรู้” ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อจัดท าสารานุกรมอาหารไทยออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้” ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บันทึกเทปรายการ 
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และจะเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น. 
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5. ประชุมการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 2 /2556 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ครั้งท่ี 2 /2556 เพื่อหารือการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานวิจัย ในการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2560 เพื่อจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 
2556 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมแทน ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) รวมทั้งได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
การวิจัยทั้ง 9 คณะ และน าเข้าท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนพฤษภาคม 2556 

1. การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd Thailand National Research University Summit 

 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดและ
ร่วมประชุม “การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : The 2nd Thailand National Research University 
Summit ” ในวันท่ี 7 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ส านักบริหาร
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ในการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และระดับโลก ให้เห็นถึงมิติใหม่ของการท าวิจัยเชิงบูรณาการในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของนักวิจัยไทยให้แข็งแกร่ง ซึ่งในงานดังกล่าวเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระดมความคิดทางวิชาการในการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

2. การประชุมเพ่ือหารือการด าเนินงานการประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อหารือการด าเนินงานการประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัด

นิทรรศการ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ หองประชุมอินทนิล 1 
ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  ส าหรับการประชุมในวันนี้มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธานการประชุม โดยมีตัวแทนจากคณะเข ารวม
ประชุมเพื่อเตรียมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการที่จะ
จัดระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค์  
กรุงเทพฯ  ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ คือ รางวัลการประกวดผลงาน หลักเกณฑ์การตัดสินผลการประกวดผลงาน 
ภาคโปสเตอร์ ภาคบรรยาย นิทรรศการและ รายชื่อคณะท างานฝ่ายประกวดผลงาน การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 
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3. ผู้บริหาร สวพ. ให้ความรู้เร่ือง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แก่บุคลากร 

 

 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย ร่วมให้ความรู้เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ใช้ตอบโจทย์ตัวบ่งช้ีเฉพาะของ
สวพ. ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งช้ี แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองและ
เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1  
ช้ัน 5 ส านกังานอธิการบดี  วันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2556   

4. การประชุมคร้ังท่ี 2 และ 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อ 
การประชมุเพ่ือพิจารณาบทคัดย่อการประชมุวชิาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5  

และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมเพื ่อ พิจารณา
บทคัดย่อ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเพื่อพิจารณา
บทคัดย่อครั้งท่ี 1 ได้ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 
 ส าหรับการประชุมเพื่อพิจารณาบทคัดย่อในครั้งที่ 2  เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. 
มีการพิจารณาบทคัดย่อทั้งหมด จ านวน 496 เรื่อง  และการประชุมในครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556  
เวลา 13.00 น. มีการพิจารณาบทคัดย่อท้ังหมด จ านวน 131 เรื่อง  
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5. การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 1/2556 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ครั้งที่ 1/2556  ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม 

ส าหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดท าจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2554 รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและ
การด าเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานพันธกิจด้านการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
การท าวิจัยเพื่อมีการตรวจสอบเบื้องต้นด้านจรรยาบรรณวิจัย 

6. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัยคร้ังท่ี 1/2556 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556  

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ช้ัน 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม 
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
ในวารสาร ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศใช้ต่อไป 
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7. การประชุมเตรียมงานคร้ังท่ี 2 งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5  

และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4  
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์  ชั้น 2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส าหรับการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร เป็นประธานการประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการและตัวแทน
เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ คือ ความก้าวหน้าในการเตรียมงาน การก าหนดแผนผังการจัดงาน 

8. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบัน   

วิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ า
การศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกคือ อาจารย์ด าเนิน ไชยแสน ผู้อ านวยการ
ส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการการตรวจประเมิน ร่วมกับ อาจารย์
พจนา นูมหันต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันเป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ 
คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการการตรวจประเมิน  ตรวจประเมินในตัวบ่งช้ีเฉพาะของ สวพ. ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 
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9. การประชุมการเตรียมงานคร้ังที่ 3  งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

 

 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมงานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั ้งที ่ 4 กลุ ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันพุธที ่ 22พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 
ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม โดยมีตัวแทนจาก 9 มทร. เข้าร่วม
ประชุมเพื่อเตรียมงานประชุมวิชาการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าในการ
เตรียมงาน สรุปผลการด าเนินงานการบรรยายพิเศษ สรุปจ านวนผลงานและรายชื่อผลงานที่เข้าร่วมน าเสนอ การประกวด
ผลงาน และแผนผังการจัดงาน  

10. สถาบันวิจัยและพัฒนาท าบญุส านักงานใหม ่

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับ ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข สุขโข 
ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการส านักฯ 
ร่วมท าบุญเนื่องในโอกาสย้ายส านักงานแห่งใหม่ ณ อาคาร 1 ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์การจัดการความรู้ (KM)  โดยนมัสการพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 13  ด าเนินการด้านพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจิมส านักงานใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันจันทร์ที่ 
27 พฤษภาคม 2556 
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11. การประชุมทวนสอบความถกูต้องของข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ตามเกณฑ์ สกอ.  ปีการศึกษา  2555 
 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา  2555  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 ส านักง านอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม มีตัวแทน
จาก 9 คณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 
9-11 มิถุนายน 2556  

12. การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบนัวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 2/2556 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่ 2/2556 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม
ที่ส าคัญ ได้แก่ การเสนอช่ือผู้ เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับการรับ 
จ่าย และเก็บรักษาเงิน  และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อ ง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนมิถุนายน 2556 

1. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 3/2556 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 

ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่  

การเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555 ประธานในการตรวจ 
คือ รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว  ผู้ตรวจองค์ประกอบที่ 4 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์  และ
องค์ประกอบที่ 5 คือ อาจารย์ฉันทนา ปาปัดถา ในวันที่  9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 และการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร สวพ. ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ
การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 

2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีจาก 9 คณะ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจ
องค์ประกอบท่ี 4 และอาจารย์ฉันทนา ปาปัดถา เป็นผู้ตรวจองค์ประกอบท่ี 5 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2555 ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 3.16 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
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3. การประชุมเตรียมความพร้อม คร้ังท่ี 3  

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5 
และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 

   

 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมงานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 4  ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี ส าหรับการ
ประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมีประธาน
คณะกรรมการและตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ คือ ความก้าวหน้าในการเตรียมงานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

4. การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5  

และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 
 
 
 
 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556  
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมและท าความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการ การถวายความปลอดภัย 
และเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังและผู้เกี่ยวข้อง ในการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว 
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5. การประชุมเพ่ือทวนสอบความถูกต้องของข้อมลู 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบท่ี 5 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเพื่อทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก สมศ. รอบสาม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (สมศ. 5, 6, 7) และองค์ประกอบที่  5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
(สมศ. 8  9)  ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 -12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็น
ประธานการประชุม โดยมีตัวแทนจาก 9 คณะเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
นอก สมศ. รอบสาม องค์ประกอบท่ี 4 และองค์ประกอบท่ี 5  ในวันท่ี 18 - 20 กรกฎาคม 2556 

6. การประชุมเตรียมความพร้อม คร้ังท่ี 4 
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5 

และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4  

 

 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมงานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 4  ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี ส าหรับ
การประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร 
เป็นประธานการประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการและตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ คือ  
ความก้าวหน้าในการเตรียมงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 

1. การประชุมคร้ังท่ี 4 การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพื่อ เตรียมงาน
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4  ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ช้ัน 2 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  
รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม โดยมีตัวแทนจาก 9 มทร. เข้าร่วมประชุมเพื่อ
เตรียมงานประชุมวิชาการดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่  15 – 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
ช้ัน 22 เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าในการ
เตรียมงาน คู่มือเข้าชมงาน คู่มือส าหรับผู้แสดงผลงาน การลงทะเบียนเข้าร่วมงานของ 8 มทร. 

2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบสาม 

 

 

 
วันที่ 18 – 20  กรกฎาคม 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีจาก 9 คณะ รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบสาม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช  ชาญสง่าเวช เป็นผู้ตรวจตัวช้ีวัด
ที่ 5 6 7 และดร.วัชรินทร์  ฐิติอดิศัย เป็นผู้ตรวจตัวช้ีวัดที่ 8 และ 9 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม 
ปีการศึกษา 2553 - 2555 ในตัวช้ีวัดที่ 5 6 7 8 และ 9 ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 2.14 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 4.57 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รบัการรับรองคุณภาพ 2.27 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 
               มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 

5.00 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

 

5.00 
 

ดีมาก 
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3. การประชุมวชิาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5 

และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ Lander University จัดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่ อง 
“การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Technology & Innovation Development for Sustainability)  
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทารา แกรนด์  แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 
15 - 16 กรกฎาคม 2556 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 3 หน่วยงาน  หน่วยงานสนับสนุน 9 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงาน 
1,192 คน โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด  

ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษ (keynote speakers) จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ  
กิจกรรมการลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  (Poster Presentation) โดยผู้เข้าร่วมน าเสนอ รวมทั้งสิ้น 660 ผลงาน การประกวด
ผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ  

ส าหรับผลการประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 
1. รางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย  

- รางวัลดีเด่น  ระดับชาติ   9  ผลงาน ระดับนานาชาติ  5  ผลงาน 
- รางวัลดีมาก  ระดับชาติ  10  ผลงาน ระดับนานาชาติ  7  ผลงาน 
- รางวัลดี   ระดับชาติ   9  ผลงาน ระดับนานาชาติ  9  ผลงาน 

2. รางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
- รางวัลดีเด่น  ระดับชาติ   8  ผลงาน ระดับนานาชาติ  4  ผลงาน 
- รางวัลดีมาก  ระดับชาติ  14  ผลงาน ระดับนานาชาติ  6  ผลงาน 
- รางวัลดี   ระดับชาติ   5  ผลงาน ระดับนานาชาติ  7  ผลงาน 
- รางวัล Popular Vote มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3. รางวัลการจัดนิทรรศการวิชาการ 
- รางวัลดีเด่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
- รางวัลดีมาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
- รางวัลดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
- รางวัล Popular Vote มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.guestspeaker.co.za%2F&ei=RRSiUNC-BorMrQeZroHQBg&usg=AFQjCNHSKQUM-Ozyh61N50lZcueNkQHnKQ&sig2=XJH8zJNuNfoA-lw_8f-H8g
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4. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5  

และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 8 แห่ง จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22 
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 15 - 16 กรกฎาคม 2556  

โดยมีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ มาเผยแพร่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการจากมหาวิทยาลัยเ ทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จ านวน 15 ผลงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 6 ผลงาน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 1 ผลงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 10 ผลงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 3 ผลงาน  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 1 ผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 4 ผลงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ านวน 3 ผลงาน  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 9 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 52 ผลงาน 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในงานการประชุมวชิาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5  
และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 

 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22 เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2556 มผีู้เข้ารับการอบรม จ านวน 120 คน  ซึ่งหลักสูตรในการอบรม มีดังนี้  

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 อบรมหลักสูตรการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจ และการท าผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ม็อกเทล) โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 อบรมหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก การเพ้นผ้าบาติก และการผสม
เครื่องดื่มค็อกเทล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  หลักสูตรอาหารปลอดภัยเกษตรยั่งยืน (การปลูกพืชไร้ดิน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  หลักสูตรการจัดท าและบ ารุงรักษามุ้งลวด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และหลักสูตรการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในโรงเรือนต้นทุนต่ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย เร่ืองผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5  

และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 

 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินโครงการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย เรื่องผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 4 เพื่อจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา การถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสู่สังคมในหลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากกระดาษผักตบชวา และจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวา เมื่อวันท่ี 15 – 16 กรกฎาคม 2556  ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22 เซ็นทารา แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 20 คน ความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.66 

7. การประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

 

 
   

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการวิจัยของส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 
09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม มีตัวแทนจาก 6 คณะเข้าร่วมประชุม 
มีวาระส าคัญ คือ รูปแบบการส่งข้อเสนอการวิจัย ซึ่งแบ่งเป็นโครงการแบบเดิมและแบบแข่งขัน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนสิงหาคม 2556 

1. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พ ร้อมดื่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่มจากสับปะรด และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่มจากสับปะรด ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน้ าส้มสายชู น้ าผลไม้
พร้อมดื่ม และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชน
บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 74 คน โดยได้รับความ
อนุเคราะห์วิทยากรภายในจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ วิทยากรภายนอกจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้แก่ คุณอินทราวุธ ฉัตรเกษ และ คุณบุษกร ประดิษฐนิยกูล  

 
2. โครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ด าเนินโครงการการพัฒนา
คุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าสมุนไพรแปรรูปที่ลดปริมาณน้ าตาลและตอบโจทย์ของอาหารเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภค ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แก้ปัญหาการไหลของน้ าเช่ือมในผลิตภัณฑ์และช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม 
ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดวางและน าเสนอสินค้าชุมชนในศูนย์จ าหน่ายบริเวณวัดไชโยวรวิหาร ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าสมุนไพรแปรรูป การท ามะกรูดเชื่อม ต าลึงเชื่อม เขียวไข่กาแช่อิ่ม บอระเพ็ดแช่อิ่ม และการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันท่ี 5 – 10 สิงหาคม 2556  ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย และพื้นที่ศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน
วัดไชโยวรวิหาร ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 85 คน  
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3. โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สวพ. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ในโครงการ 12 สิงหา
มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556  ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
4. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2556  ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเผยแพร่ผลงานวิจัย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นความสนใจ ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ แก่เยาวชนและประชนท่ัวไป มีการน าเสนอผลงาน จ านวน 26 ผลงาน จาก 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจาก
ผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
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5. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนนุโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับจังหวัดสิงหบ์ุรี 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ 
OTOP หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
และการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP และเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP  ภายใต้การด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมีการเสวนาการร่วมท างานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการด าเนินงานด้านบุคลากร เครื่องมือ 
และองค์ความรู้ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2556 

 
6. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 

 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัยในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013)  ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานวิจัยของ มทร.พระนคร  
มีผลงานเข้าร่วมน าเสนอจ านวน 14  ผลงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน พร้อมด้วยการสาธิตการท า
ขนมโค ขนมเปี๊ยะบัวหิมะ เผือกกรอบทรงเครื่อง บัวลอยเผือก เม็ดขนุนเผือก การแกะสลักผักและผลไม้ และการแกะสลัก
สบู ่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.539124976159242.1073741854.100001852337697&type=1
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7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบติัการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนานักวิจัยรุ่นเก่าให้เป็นมืออาชีพ 
และพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และร่วมบรรยายในหัวข้อการ
ประเมินข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และคุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช หัวหน้าส่วนติดตามและประเมิน
ผลการวิจัย ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย  จากส านักงานคณะกรรมการวิชาการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพ และหลักเกณฑ์ในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 คณะ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 91 คน 

 
8. คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2556  
ในงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในผลงาน  

 1) โล่และเกียรติบัตรยกย่อง "หมู่บ้านเผือกหอม" เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย ท่ีน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต  และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง  

 2) เกียรติบัตรยกย่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุน และความร่วมมืออันดียิ่งในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
โดยเข้ารับโล่และเกียรติบัตร จากรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปี 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน โฮเทล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556  
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9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 2 การอบรม

เชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ  
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 คณะ สถาบัน ส านัก และกองต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 84 คน โดยมี 
คุณสมจิตต์ มหัธนันท์  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้องานวิจัยกับการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์ และดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู อาจารย์
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ R2R (Routine to Research) พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ร่วมพูดคุยให้ค าแนะน าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย 

 
10. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมอืงชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP และเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้การด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีการเสวนาการร่วมท างานวิจัยและบริการวิชาการใน
ลักษณะเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนการด าเนินงานด้านบุคลากร เครื่องมือ และองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ ส านักงานเทศบาล
เมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และส านักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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11. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 7  ฉบับท่ี 2 กันยายน  2556 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 
อันน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงาน
วิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน  ซึ่งวารสาร ฉบับนี้ประกอบด้วย บทความ จ านวน 16 ผลงาน ได้แก่ บทความพิเศษ 1 บทความ 
บทความวิจัย 12 บทความ และบทความวิชาการ 3 บทความ รวมทั้งสิ้น 16 บทความ  มีผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร และ
ผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ ประกอบด้วย บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ  12 ท่าน  กองบรรณาธิการบริหาร 10 ท่าน  
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ 29 ท่าน 

วารสารฯ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กันยายน  2556  นี้ มีการจัดพิมพ์จ านวน 1,250 เล่ม และเผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน
และภายนอก จ านวน 732 หน่วยงาน ดังนี ้
 

 - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย     24   หน่วยงาน 
 - หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   708   หน่วยงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังนี้ได้ท าการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยได้รับการประเมินอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 คือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI 
(ระยะเวลา 3 ปี จนถึง ธันวาคม 2557)  
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รายงานผลการด าเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนกันยายน 2556 

1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานวิจัยและบริการ
วิชาการ ท้ังนี ้ทีมนักวิจัย น าโดย ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์
สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณภัทร ชาธิรัตน์ 
ลงส ารวจพื้นที่วิจัย เพื่อค้นหาประเด็นโจทย์วิจัยบริเวณด่านชายแดน ไทย-พม่า ณ บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เช่ือมต่อท่าเรือน้ าลึกทวายกับอาเซียน  

2. กิจกรรมเติมความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ให้กับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 

 
 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. ในเขตภาคกลาง/ตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพื่อเติมความรู้และสร้างขีดความสามารถด้าน วทน. ให้สมาชิก อสวท. มีความเข้าใจหลักการและได้รับความรู้ใหม่ทางด้าน 
วทน. เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา/ความต้องการและแสวงหาช่องทางและแหล่งเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ณ โรงแรมฟอรั่ม พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2556  
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3. การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย คร้ังท่ี 2/2556 

  
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 13 กันยายน 2556 
เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน
การประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และคณบดี 9 คณะ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

    4. การประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ 
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 6 

   
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อ านวยการ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเข้าร่วมประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในวันที่ 13 กันยายน 
2556 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโน โลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 6 ซึ่ง มทร.สุวรรณภูมิ จะเป็นเจ้าภาพ  
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5. รางวัลพิเศษ การพัฒนาเว็บไซต์ KM และการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ KM อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน ร่วมรับรางวัลพิเศษ การพัฒนาเว็บไซต์ KM และการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ KM  
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จากรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งท่ี 4/2556 ในวันอังคารที่ 
24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ KM  ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 4 เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practices) จ านวน 8 เรื่อง  คลังความรู้ จ านวน 52 เรื่อง  คลังความรู้งานบริการวิชาการ จ านวน 11 เรื่อง  คลังความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 2 เรื่อง  รวมเป็นทะเบียนความรู้ทั้งสิ้น 77 เรื่อง 

 
6. การติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม)  

โครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ด าเนินการติดตามประเมินผล
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ได้แก่ การท าน้ าพริกปลาป่น
สมุนไพร ปลากรอบสมุนไพรทรงเครื ่อง เมี ่ยงค าทรงเครื ่อง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 
กันยายน 2556 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน   
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7. การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวจิัยและพัฒนา คร้ังท่ี 3/2556 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกร์ที่ 
27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน
การประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และระดับผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 ผลการด าเนินการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สรุปผลการด าเนินงาน
กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ     พีรพัชระ   ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร    ภู่อภิสิทธ์ิ   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา   พลเยี่ยม   กรรมการ 

นางพลอยวรินทร ์    รังสิกรรพุม  กรรมการ 
 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร    ภู่อภิสิทธ์ิ   ประธานกรรมการ 

นางสาวสุพัตรา     ศรีนิปกานนท์  กรรมการ 

นางสาวอินท์ธีมา      หิรัญอัครวงศ์  กรรมการ 

นางสาวชนิดา    ประจักษ์จิตร  กรรมการ 

นางกัญญาณัฐ      พ่วงแสง   กรรมการ 

นางสาววัชราภรณ์     ชัยวรรณ   กรรมการ 

นางสาวรุจิรา     จุน่บุญ   กรรมการ 

นางสาวเจนจิรา      บ.ป.สูงเนิน  กรรมการ 

นางสาวดวงฤทัย     แก้วค า   กรรมการ 

นางสาวนภษร    จันทโอ   กรรมการ 

นายปิยวัฒน ์    เจริญทรัพย์  กรรมการ 

นายณัฏฐภัค    ฉิมทกานนท์  กรรมการ 
นางสาวชาวิณี      บินกาซีเมน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
งานรายงานประจ าปี 
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ : 0 2282 9009-15 ต่อ 6093, 6098 โทรสาร : 0 2282 0423 
Web site  :  http:// www.ird.rmutp.ac.th 
E-mail  :  irdrmutp@gmail.com 
Facebook  :  www.facebook.com/ird.rmutp 
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