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3.2  ผลงาน 

1)    ผลงานดานการวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม 
 

ตารางแสดงจํานวนผลงานดานการวิจัย/ ส่ิงประดิษฐ/ นวัตกรรม 

หนวยงาน ช่ืองานวิจัย / ส่ิงประดิษฐ / นวัตกรรม ช่ือ-สกุลนักวิจัย 
แหลงทุน การนําไปใช

ประโยชน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

แผนดิน ผล 
ประโยชน 

ภายน
อก 

ปงบประมาณ 2552 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 
  
  
  
  
   

1. สมรรถนะพ้ืนฐานของครูชางตาม พ.ร.บ. 
การศึกษา ป 2542  ตามความตองการ
ตลาดแรงงาน 

ผศ.ดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน 30,000 - -  

2. การใชดินขาวผสม เสนใยมะพราวฟางขาว 
    และแกลบเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกัน   
    ความรอนในผนังคอนกรีตบล็อก 

1. นายสจัจะชาญ พรัดมะลิ 
(หัวหนาโครงการ) 
2. นายประชุม  คําพุฒ 
3. ผศ.ปราโมทย  วีรานุกูล 
4. นายเซ็นนิตย  งามมานะ 

600,000 - -  

รวม 2  โครงการ 8 คน 630,000 - - 2  เรื่อง 

   630,000  บาท  

 
อางอิง : งานวิจัยและพัฒนา                                                               ขอมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2553 
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2) ผลงานดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ตาราง  แสดงจํานวนผลงานดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมจําแนกตามคณะ ปการศึกษา 2552 
 

คณะ ช่ือโครงการ/ช่ือผูรับผิดชอบ ชวงเวลา/สถานที่ 
ดําเนินการ 

จํานวนผูเขารับบริการ/ 
งบประมาณ หนวยงานที่รับบริการ 

เปาหมาย เขา เปอรเซ็นต 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

1. โครงการ อิเล็กทรอนิกสรุนเยาว  รุนที่ 2 
 
ผูรับผิดชอบ 
นายอนุชา  ไชยชาญ 

13-14  มิ.ย. 52 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

30 35  70,000 

2. โครงการการบริหารจัดการเอกสารใน
สํานักงาน 

ผูรับผิดชอบ 
ฝายบริหารและวางแผน 

20-21  มิ.ย. 52 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

40 40  70,000 

3. โครงการ การใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด 
NGV  

ผูรับผิดชอบ 
ผศ.สุทัศน  ตั้งนิตยวงศ 

รุนที่  1  (1  , 8  ส.ค. 52) 
รุนที่ 2  ( 2 , 9  ส.ค. 52) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

30 72  177,200 

4. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบช้ินเคร่ืองจักรกลและเขียนแบบ
แปลนดวยโปรแกรม Auto CAD  

ผูรับผิดชอบ 
นายสมชาย  เหลืองสด 

22-23 , 29-30  ส.ค. 52 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

35 35  98,000 

5. โครงการ การถายภาพนิ่งเพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ 
ฝายวิชาการและวิจัย 

21-22  พ.ย. 52 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

40 40  32,000 

6. โครงการ อิเล็กทรอนิกสรุนเยาว  รุนที่ 2 
ผูรับผิดชอบ 
นายอนุชา  ไชยชาญ 

29-30  มี.ค. 53 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

30 30  60,000 

 
อางอิง : งานบริการวิชาการแกสังคม                                                                 ขอมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2553 
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3) ผลงานดานการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ตารางที่ แสดงจํานวนผลงานดานการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
 

 
คณะ 

 
ช่ือโครงการ/ช่ือผูรับผิดชอบ ชวงเวลา/สถานที่

ดําเนินการ 
จํานวนผูเขารับบริการ/ 
หนวยงานที่รับบริการ หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

1. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
ผูรับผิดชอบ 
ฝายกิจการนักศึกษา 

28 ก.พ.-1มี.ค. 52 
จ.สมุทรสงคราม 

40  คน/ 
ฝายกิจการนักศึกษา  

2. โครงการ เยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผูรับผิดชอบ 
ฝายกิจการนักศึกษา 

13 ธันวาคม  51 
จ.สมุทรปราการ 

70  คน/ 
ฝายกิจการนักศึกษา  

3. โครงการพิธีไหวครูกิจกรรมสัมพันธ ประจําปการศึกษา 
        2552 
ผูรับผิดชอบ 
สโมสรนักศึกษาและฝายกิจการนักศึกษา 

18  มิถุนายน  52 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

250 คน / 
สโมสรนักศึกษาและฝาย

กิจการนักศึกษา  

4. โครงการกีฬา FRESHY 
ผูรับผิดชอบ 
สโมสรนักศึกษาและฝายกิจการนักศึกษา 

3 กรกฎาคม  52 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

200  คน/สโมสร
นักศึกษาและคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม 

 

5. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  คณะครุศาสตร 
        อุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา  2552 
ผูรับผิดชอบ 
ฝายกิจการนักศึกษา 

25-27 พฤษภาคม 52 
ร.ร.นายรอยพระ

จุลจอมเกลา 
จ.นครนายก 

195 คน/ 
ฝายกิจการนักศึกษา  

6. โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอายุ 
ผูรับผิดชอบ 
กองพัฒนานักศึกษา 

9-10 พฤศจิกายน 52 
คณะครุศาสตรฯ 

11-13 พฤศจิกายน  52 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

8  คน 
 

เปนโครงการ
ของ มทร. 

พระนคร ที่
นักศึกษาของ
คณะฯเขารวม

โครงการฯ 

7. โครงการ “9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” 
ผูรับผิดชอบ 
กองพัฒนานักศึกษา 

11-12 กันยายน 52 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

2 คน 

8. โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การสรางจิตสํานึกในการ 
        อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
ผูรับผิดชอบ 
กองศิลปวัฒนธรรม 

11-12 มกราคม  53 
จ.นครนายก 

2 คน 

รวมทั้งหมด 8  โครงการ/กิจกรรม    
 
อางอิง : งานศิลปวัฒนธรรม                                                                          ขอมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2553 
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 4)  ผลงานดานกิจกรรม / โครงการในงานกิจการนักศึกษา  (โครงการท่ีกองพัฒนานักศึกษา  ไดรับงบประมาณจัดกิจกรรม/โครงการ)  จํานวน  8  โครงการ 
 

ตารางที่ แสดงจํานวนผลงานดานกิจกรรม / โครงการ ที่จัดใหแกนักศึกษา / นักศึกษามีสวนรวมในงานกิจการนักศึกษา / จํานวนนักศึกษาผูเขารวมทั้งหมด   ประจําปงบประมาณ 2552 

ช่ือโครงการ เงินงบประมาณที่ไดรับ 
หมวดรายจายอ่ืน 

ชวงดําเนินการ เปาหมายของ 
โครงการ(คน) 

จํานวนท่ีเขา 
รวมกิจกรรม 

(คน) 

คิดเปนรอยละ หมายเหต ุ
 

แผนดิน  ผลประโยชน 
1.  กิจกรรมวิชาการ 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรและเขียนแบบ
แปลนดวยโปรมแกรม  Auto CAD ” 

 
 

 22-23   ส.ค  29-30 
ส.ค.  2552 

35 35 100  

2. โครงการใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด  (NGV)   1-2  ส.ค. 52 และ
8-9   ส.ค.  2552 

60 72 100 

3. โครงการฝกอบรมอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 2   13-14 มิ.ย.  52 นักเรียนมัธยมและ
ผูสนใจ 

35 100 

รวม     3   โครงการ       
2.  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
1.  โครงการพัฒนาสงเสริมกีฬา  มทร. พระนครเกมส 

  15-22  ส.ค. 52 นศ.ทุกช้ันป 786 95  
 
 
      ใชงบประมาณอื่นๆ 

2.  โครงการกีฬา    FRESHY   3 กรกฎาคม  52 200 200 100 
3.โครงการพิธีไหวครูกิจกรรมสัมพันธ ประจําปการศึกษา  2552   18 มิถุนายน52 250 250 100 
4.โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม ประจําป
การศึกษา  2552 

  25-27 พ.ค. 52 
 

230 195 84.79 

5.โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสโมสรนักศึกษา  คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

   31  มกราคม  52 30 32 100 

รวม    5    โครงการ       
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ตาราง แสดงจํานวนผลงานดานกิจกรรม / โครงการที่จัดใหแกนักศึกษา/ นักศึกษามีสวนรวมในงานกิจการนักศึกษา/จํานวนนักศึกษาผูเขาทั้งหมด  จําแนกตามคณะ  
ประจําปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 

         
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม         

ช่ือโครงการ ชวงดําเนินการ เปาหมายโครงการ 
(คน) 

จํานวนผูเขา 
กิจกรรม 

(คน) 
คิดเปนรอยละ 

งปม. 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

แผนดิน ผลประโยชน 

1. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 28 ก.พ.-1 มี.ค. 52 40 40 100     
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
     ประจําปการศึกษา  2552 25-29  พ.ค.  52 230 195 84.78     
3. โครงการพัฒนาสงเสริมกีฬา มทร.”พระนครเกมส” 15-22 ส.ค. 52 นศ.ทุกช้ันป 458 100     
4. โครงการพิธีไหวครูกิจกรรมสัมพันธ ประจําปการศึกษา2552 18  มิถุนายน 52 นศ.ใหมป 52 200 100     
5. โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอาย ุ 9-13 พฤศจิกายน  52 - 8 -    สง นศ.เขารวม 

6. โครงการ“9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” 11-12  กันยายน  52 - 2 -    สง นศ.เขารวม 
7. โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 
     พันธุกรรมพืชฯ 11-12  มกราคม  53 - 2 -    สง นศ.เขารวม 
8.โครงการกีฬา FRESHY 3 กรกฎาคม  52 200 200 100     

รวม    8   กิจกรรม              
 
 
 


