
                            รายงานการประชุม 
                   คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                      คร้ังท่ี 1/2552 

  วันศุกรท่ี  18   กันยายน  2552 
    ณ หองประชุมชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบด ี

 
-------------------------- 

ผูมาประชุม 
 
 1. ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา          ประธานกรรมการ 
 2.  รองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช  พลเยี่ยม)   กรรมการ 
 3.  รองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท)   กรรมการ 
 4.  รองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา   (อ.พงษศักดิ์  จตุรนาคากุล)   กรรมการ 
 5.   ดร.ปริญญา   มากล่ิน            กรรมการ 
 6.   ผศ.วันด ี   มาตสถิตย           กรรมการ 
 7.   อาจารยพลังวชัร แพงธีระสุขมัย          กรรมการ 
 8.   นางวันด ี   ชวยประยูรวงศ          กรรมการ 
 9.  ผศ.วีนา       สงวนพงษ              กรรมการและเลขานุการ 
 10.  นางสุจินดา    รังสิกรรพุม           ผูชวยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30  น. 
 
  ประธานกลาวเปดประชุม  และขอช้ีแจงเกีย่วกบัเอกสารประกอบการประชุม  4  เลม  ดงันี ้
   - เอกสารเลมท่ี 1  คือ  ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร ประจําป 2551 – 2552   
   - เอกสารเลมท่ี 2  คือ  วารสารวชิาการและวจิัย  มทร.พระนคร  ปท่ี  2  ฉบับท่ี  2    
   - เอกสารเลมท่ี 3  คือ  วารสารวชิาการและวจิัย  มทร.พระนคร  ปท่ี  3  ฉบับท่ี  1   
               -     เอกสารเลมท่ี 4  คือ  ผลงานคลินิกเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  ประจําป  2548 -2552     
                           ซ่ึงเปนเอกสารประกอบการประชุมในคร้ังนี้  (ระเบียบวาระท่ี  1.1)                
และในการประชุมคร้ังตอไปจะขอใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาระเบียบบริหารงานวจิัย  และระเบียบบริการ
วิชาการ   กอนจะนําเสนอผูบริหารระดบัสูงตอไป    จากนัน้ประธานไดดาํเนนิการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ 
ดังตอไปนี ้
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1  ผลงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร ประจําป 2551 – 2552    
       1.1.1  งบประมาณ  ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณภายใน 
                 และภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   
                 2552 
                1)  ผลงานวิจยั จํานวน  50  โครงการ 1 แผนงาน  
                       งบประมาณ  10,790,290 บาท  
                2) โครงการบริการสังคม จํานวน 46 โครงการ 
                     งบประมาณ  4,482,800   บาท 
                3)  คลินิกเทคโนโลยี จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ  
                     1,919,500 บาท 
       1.1.2   ผลงานวจิยัประจาํป 2551 จํานวน 53 ผลงาน  ผลงาน 
                  บริการสังคม   จํานวน  39  ผลงาน  ผลงานคลินิก 
                  เทคโนโลยี  จํานวน 13 ผลงาน            

 
-รับทราบ 

1.2   ผลการดําเนินงานดานการวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม รอบ 
         4 ป (2549 – 2552)   (เอกสารแนบท่ี 1.2) 
   1.2.1  โครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2550 – 2552  
                  1)  โครงการวิจัยประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   
                        จํานวน   63  โครงการ 
                  2)  โครงการวิจัยประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   
                        จํานวน   84   โครงการ 
                  3)  โครงการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
                        จํานวน 73  โครงการ  
          1.2.2  งบประมาณวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2550  -  2552 
                  1)   งบประมาณวจิัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
                        จํานวน  9,389,410   บาท   
             2)  งบประมาณวิจยัประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                          จํานวน 12,833,640  บาท 
                   3)  งบประมาณวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                       จํานวน 10,535200  บาท           

-  รับทราบ 
- ดร.ปริญญา  มากล่ิน  แนะนําการทํา
วิจยัรวมกบั UBI   เพื่อสรางผลงาน เพื่อ
หารายไดใหกับมหาวิทยาลัย    
- ผศ.วนีา  สงวนพงษ  นําเสนอ
ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการวิจยัของ
คณะศิลปศาสตรวา การหาแหลงทุนห
ภายนอกน้ัน ขอให สวพ. เปนแกนหลัก
และจดัโครงการวิจยัรวมกนัระหวาง
คณะตาง ๆ   
- ดร.ปริญญา  มากล่ิน เสนอวา 
คณะกรรมการประจํา สวพ. ควรจะมี
บทบาทรวมกบั สวพ. ในการออกไป
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพือ่
หาแหลงทุนวิจยัใหกบันกัวิจยัของ
มหาวิทยาลัย ดวย 
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ
          1.2.3  นักวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2550 – 2552  
                  1)  นักวจิัยประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2550  
                       จํานวน  108  คน 
            2)  นักวิจัยประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2551 
                       จํานวน   127  คน 
          3)  นักวิจยัประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552          
                       จํานวน  173  คน 
        1.2.4  การเผยแพรผลงานวิจยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   
                  2550 -  2552 
       1)  จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพรประจําปงบประมาณ 
                       พ.ศ.   2550 จํานวน  101  เร่ือง 
           2)  จํานวนนกัวจิัยท่ีนาํผลงานมาเผยแพรประจําป 
                      งบประมาณ พ.ศ. 2550  จํานวน  98  คน 
                 3)  จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพรประจําปงบประมาณ    
                       พ.ศ. 2551  จํานวน  110  เร่ือง 
                 4)   จํานวนนักวจิัยท่ีนําผลงานมาเผยแพรประจําป 
                          งบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน  91 คน 

 

- ประธาน กลาววา การประสานแหลง
ทุนภายนอก เชน คณะ 
วิศวกรรมศาสตรไดประสานกบั
จังหวดัเชียงใหมในการทําวิจยัรวมกนั 
ตอนมีการเดินทางไปนาํเสนอผลงาน
วิชาการ ท่ีจังหวัดเชียงใหม  และรอง
อธิการบดีฝายบริหาร  แนะนําใหทํา
เปนชุดโครงการ  และในสวนของ 
โครงการพฒันาประดิษฐกรรมเพื่อ
ชนบท   นวตักรรมใหม  ท่ีทําเปน
ประจํา คือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
และคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน  ทํารวมกนั 2 โครงการ  
และฝากคณะกรรมการประจํา  สวพ. 
พิจารณาตามขอเสนอของ ดร.ปริญญา  
มากล่ิน  เร่ืองการทําวจิยักลุม  สามารถ
เขียนโครงการรวบรวมไวไมตองคอย
งบประมาณ 

1.3 ผลงานวารสารวิชาการและวิจัย ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2  และ 
       ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
      1.3.1  วารสารวิชาการและวิจยั ปท่ี  2  ฉบับท่ี  2  เดือน 
                 กันยายน  2551 จาํนวน  13  บทความ  เปนบทความพิเศษ  
                 1 บทความ  บทความวจิัย 8  บทความ บทความวิชาการ  
                 4 บทความ 
      1.3.2   วารสารวิชาการและวิจยั  ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม  
                  2552  ซ่ึงมีเนื้อหารายละเอียดของงานวิชาการทั้งหมด  
                  จํานวน 11  บทความ เปนบทความพิเศษ 10 บทความ 
                  บทความวจิัย 10 บทความ 
        
 
 
 

-  รับทราบ 
-   ประธาน  กลาววาในปงบประมาณ
หนาการตีพิมพบทความ   จะเปน 
บทความภายในมากกวาบทความ
ภายนอก  
-  ผศ.อุดมวิชช   พลเยีย่ม  แนะนํา การ
ลงทะเบียน PCI   ซ่ึงเปนวารสาร
ระดบัชาติ  จะมีผลในการขอผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยได   และการ
พิมพในปท่ี 4 จะมีกรอบการลงตีพิมพ   
เปนสายวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร 
ชัดเจน 



 4

เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ
  1.4  ผลงานคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
         พระ นคร  ประจําป 2548 -  2552   
         1.4.1 โครงการ จํานวน  53  โครงการ 
         1.4.2  ใหคําปรึกษา บริการขอมูลเทคโนโลยี แกผูรับบริการ   
                    และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  จํานวน  10,486  คน 

1.4.3   ผูรับบริการรอยละ  87.61  พึงพอใจตอโครงการ  หรือ 
            พึงพอใจในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.38 

          1.4.4   ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีนําผลการฝกอบรมไปใช 
                      ประโยชนรอยละ  67.32  โดยใชประโยชนในชุมชน 
                        พัฒนาอาชีพเดิม สรางอาชีพใหมในครอบครัว  และ 
                        สามารถสรางรายไดเพิ่มข้ึน 
 

-  รับทราบ 
 

1.5 ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจยัและพัฒนา  ประจําป
งบประมาณ  2552 
1.5.1  ผลผลิตท่ี 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ  ไดรับจดัสรร 
          งบประมาณ จากภายในและภายนอก ประจําป งบประมาณ   
           พ.ศ. 2552 
           1)  งบประมาณแผนดิน  จํานวน  281,600  บาท  ดําเนิน   
                โครงการ  จํานวน 5  โครงการ  

2) งบประมาณผลประโยชน จาํนวน 401,808 บาท  
      ดําเนินโครงการ จํานวน 5 โครงการ 
3) งบประมาณภายนอก  จํานวน 933,000 บาท ดําเนิน 
      โครงการ จํานวน  9  โครงการ 

        1.5.2  ผลผลิตท่ี 4  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ 
                  เทคโนโลยี  
                  1)  งบบุคลากร  เปนคาจางช่ัวคราวรายเดือน  
                        จํานวน 1,499,760  บาท 
                  2)  งบลงทุน เปนงบคาครุภัณฑ  งบประมาณแผนดิน 
                       จํานวน 2,415,100  บาท  งบประมาณผลประโยชน  
                       จํานวน  180,000 บาท 
 
 

-  รับทราบ 
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ
                  3)  งบเงินอุดหนนุ  งบประมาณผลประโยชน  จํานวน   
                        400,000 บาท   
                  4)  งบรายจายอ่ืน  งบประมาณแผนดิน จํานวน 800,000  
                       บาท งบประมาณผลประโยชน จํานวน 1,180,000 บาท 

1.5.3 ผลผลิตท่ี 5  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณแผนดิน  จํานวน  566,630  บาท 

 

1.6  การดําเนนิโครงการ / กจิกรรม  ตามแผนพัฒนาหนวยงาน  
       ประจําปการศึกษา 2551 
        1.6.1  จาก การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย   
                  ของ  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตาม 
                  มาตรฐานเกณฑ  สกอ. มีขอเสนอแนะ องคประกอบท่ี 4  
                  การวิจัย 4 ขอ  และ สวพ. ไดจดัทําแผนพัฒนาสงเสริม 
                  ปรับปรุง ดังนี ้
                  1)  กิจกรรมความรวมมือดานการวิจยัและพฒันา  ระหวาง 
                       สถาบันวิจัยและพัฒนา  กับหนวยงานระดบัคณะ 
                  2)  กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการวิจัยท่ีมี 
                       ผลการวิจัยแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
                  3)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางนักวิจัยมืออาชีพ 
                  4)  โครงการตนกลานักวจิัย มทร.พระนคร 
                  5)  แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2552 - 2554 
 

-  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุม  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวันท่ี 26  ธันวาคม  2551   
 

-  รับรองรายงานการประชมุ  คร้ังท่ี 
3/2551  โดยแกไขรายงานการประชุม   
-  หนาท่ี 2  ขอ 2  เปน งานวารสาร 
วิชาการและวิจยั  จดัพิมพปละ 2 
 ฉบับ  ปท่ี 2  ฉบับท่ี 1 มี 
บทความวจิัยลงตีพิมพ  จาํนวน  11 
 บทความ  เปนบทความภายนอก  
2 บทความ  คิดเปนรอยละ  27.27 
 บทความภายใน  8  บทความ  คิดเปน
รอยละ 72.73  โดยมีผูประเมิน 
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ

 บทความ  27 ทาน  เปนผูประเมิน
ภายใน 2 ทาน  ผูประเมินภายนอก  25 
ทาน  สวนวารสารปท่ี 2  ฉบับท่ี 2  
ซ่ึงขณะนีอ้ยูในระหวางตีพมิพ  มี
บทความวิชาการและวิจยัตีพมิพ  12  
บทความ  เปนบทความภายใน  2  
บทความ คิดเปนรอยละ 16.67  
บทความภายนอก  10  บทความ  คิด
เปนรอยละ  83.33   มีผูประเมิน
บทความ  จาํนวน  31  ทาน แบงเปน  
ผูประเมินภายใน 2  ทาน  ผูประเมิน
ภายนอก  29  ทาน    
-  หนาท่ี 5 ขอ 1.5  บรรทัดท่ี 11  เปน
สวพ. ไดเสนอ มทร.พระนคร รับทราบ
แลว  และในปงบประมาณ 2553 มท
ร.พระนคร จะชวยดแูลงบประมาณให
เปนพเิศษ 
-  หนาท่ี 6 ขอ 3.1  บรรทัดท่ี 7  เปนป
การศึกษา 2550 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1  แผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนา   

พ.ศ. 2553โดยกําหนดการประชุมคณะกรรมการฯ  พ.ศ. 2553  
       ปละ  6  คร้ัง ในทุกวันพธุท่ี 3 ของเดือน เวลา 13.30 น. 
 

 
- มีมติเหน็ชอบกาํหนดการประชุม 
โดยฝายเลขาจะประสานขอวาระการ
ประชุมจากคณะกรรมการทุกทาน 
-  กําหนดประชุมคณะกรรมการ 
ประจํา สวพ. คร้ังตอไป วนัพุธท่ี 21 
ตุลาคม  2552  เวลา 13.30 น. 
 

 
ปดประชุมเวลา  16.00 น.  
                            นางสุจินดา   รังสิกรรพุม                                 ผศ.วนีา    สงวนพงษ 
                                                                                ผูจดรายงานการประชุม                           ผูตรวจรายงานการประชุม 


