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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2557 

วันจันทร์ที่  23  ธันวาคม  2556 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3  ส านักงานอธิการบดี 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัมภาภรณ์    พีรวริชกุล  กรรมการ 
3. นางรุ่งอรุณ     พรเจริญ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ  โสฬศ   กรรมการ 
5. ดร.วรลักษณ์     ปัญญาธิติพงศ์  กรรมการ 
6. นางสาววิไล     สุทธิจิตรทิวา  กรรมการ 
7. นางสาวชนาภา     หนูนาค   กรรมการ 
8. นางสาวสุพินดา     สุวรรณศรี  กรรมการ 
9. นางนุชจรี     บุรีรัตน์   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์   พงษ์คะเชนทร์  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี    ศรีสมบัติ  กรรมการ 
12. นางสาวกลุิสรา     ยงยิ่งประเสริฐ  กรรมการ 
13. นางกัณหา   โฉมศรี   กรรมการ 
14. นางสาวปิยธิดา     รุจะศริิ   กรรมการ 
15. นางสาวชวนี     สุภิรัตน์   กรรมการ 
16. นายจิรศักดิ์   ธาระจักร  กรรมการ 
17. ว่าทีเ่รือตรีทรงวุฒิ    มงคลเลิศมณี  กรรมการ 
18. นางกัญญ์ชิสา     ธัญสิประเสริฐ  กรรมการ 
19. นางสาวอรจิรา   ธรรมไชยางกูร  กรรมการ 
20. นายพงศ์รัชต์ธวัช    วิวังส ู   กรรมการ 
21. นายวิโรจน ์   ยิ้มขลิบ   กรรมการ 
22. นางสาวฉันทนา   ธนาพิธานนท์  กรรมการ 
23. นางสาวสุรภา    วงศ์สุวรรณ  กรรมการ 
24. นายกรณ์พงศ์   ทองศรี   กรรมการ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาวอินท์ธีมา       หิรัญอัครวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวชนิดา    ประจักษจิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางกัญญาณัฐ    พวงแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นางสาวดวงตา    เข็มทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวฉวีวรรณ    เสวกฉิม   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาววัชราภรณ์    ชัยวรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวรุจิรา    จุ่นบุญ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. นางสาวพัชรนันท   ยังวรวิเชียร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. นางสาววิสุตา   วรรณหวย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. นางสาวเรณู    ยะแสง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. นายปิยวัฒน์     เจริญทรัพย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. นายณัฏฐภัค    ฉินทกานนท์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. นางสาวนภษร   จันทนโอ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. นายวิษณุรักษ์   ดาวลอย   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
14. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกวค า   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
15. นางสาวดวงฤทัย   แกวค า   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายทวีศักดิ์    ตรงติรกุล  ติดราชการ 
2. นางสาวนิอร   ดาวเจริญพร  ติดราชการ 
3. นายอรรถการ     สัตยพาณิชย์  ติดราชการ 
4. นายกิติยศ   ตั้งสัจจวงศ์  ติดราชการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน  ติดราชการ 
6. นายสมเกียรติ   ทองแก้ว   ติดราชการ  
7. ดร.กาญจนา   ลือพงษ์   ติดราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ประธานในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

เรื่องที่ประชุม ทีป่ระชุม/มติ 
ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                                                 
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง  
          รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ติดภารกิจ มอบผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ด าเนินการประชุมแทน 
 

- รับทราบ 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง    
          1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1059/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการและพัฒนา 
          2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1161/2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
        3) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)  
          นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจ าปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บุคลากรสังกัด
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับรางวัล 
ดังต่อไปนี้ 
          - รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น เรื่อง “การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษ
ด้วยเครื ่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ”             
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ (สาขาปรัชญา) 
          - รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือ         
ลายพ้ืนเมืองด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อย นายทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ และ    
นายวิโรจน์ ผดุงทศ (สาขาปรัชญา) 
          - รางวัลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดี เรื่อง “การพัฒนาเส้นใยชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช” 
(The Development of New Mixed Fiber From Waste Cocoon and Other Plant 
Fibers.) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ (สาขาปรัชญา) 
         - รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี  เรื่ อง “กล่องควบคุมอิ เล็กทรอนิกส์ที่ ควบคุม               
การจ่ายเชื้อเพลิงร่วมของเครื่องยนต์ดีเซล”ของ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย) 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
          เลขานุการคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ได้สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

- รั บรองรายงานการ
ประชุม 
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เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 ผลการยืนยันจ านวนผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน             
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี  2557  ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การประชุม    
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งผลงานตามเรื่องดังกล่าว 
จ านวน 3 คณะ 1 สถาบัน ดังนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบแฟชั่น 9 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ผลงาน       
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ได้ตอบรับการเข้าร่วมผลงานเพ่ือเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการตามวันและเวลาดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ 
นักวิจัยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานผู้จัด  โดย สวพ. จะสนับสนุนค่าจัดท าโปสเตอร์      
และค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานในวันดังกล่าว 

- เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2  การติดตามเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
           สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้ติดตามเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ได้ก าหนดให้หน่ วยงาน          
ที่ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ถึง สวพ. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  
มีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 66 โครงการ แต่ยังคงพบโครงการที่ส่งรายงานล่าช้า 
สวพ. จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้อง จัดท าเล่มรายงานเสร็จสิ้นตาม
เวลาที่ก าหนด 

- เห็นชอบ  
มอบคณะก ากับดูแลและกระตุ้น
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่ง
เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ของ
งบประมาณถัดไป ให้ทันตาม
ก าหนดระยะเวลา เน่ืองจากต้อง
น าข้ อมูลใช้ ในการประเมิ น
คุณภาพ 

3.3 การรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ  
         ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในภาพรวม 9 คณะ 1 สถาบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 37 โครงการ งบประมาณรายได้ จ านวน 10 โครงการ และ
งบประมาณภายนอก จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้นจ านวน 48 โครงการ รวมจ านวนเงิน 
5,982,240 บาท ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ทั้ง 9 คณะ และ 1 สถาบัน จะต้อง
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ BPM (รายงานทุก
วันท่ี 10 ของเดือน) ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายสามารถเข้าระบบได้จากเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th 

- เห็นชอบ 
มอบผู้รับผิดชอบแต่ละ
หน่วยงานเข้ารายงาน
ความก้าวหน้าในระบบ 
BPM และมอบ สวพ.
ติดตามการายงาน
ความก้าวหน้า 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย ในภาครัฐและภาคเอกชน  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 
          ผู้ อ านวยการกองคลั ง  ชี้ แจงแนวปฏิบัติ ในการด า เนินการ ตามมาตรา 103/7              
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2557 ทุกแหล่งทุน ที่มีจ านวนงบประมาณตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป จัดท าข้อมูลการเปิดเผย
ราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย            
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ กองคลัง     
จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก ป.ป.ช. มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว      

- เห็ นชอบและมอบ สวพ. 
ด าเนินการดังน้ี 
1. ปีงบประมาณ 2557 ให้ 
ส ว พ .  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
แบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลาง
และการค านวณราคากลาง การ
จ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุน 
ให้ ทุนการวิ จั ยฯ และเสนอ
ผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
และด า เ นิ นการแจ้ ง เวี ยน
หน่วยงานเพื่อด าเนินการต่อไป 
2. เชิญหัวหน้าโครงการวิจัย
และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมเพื่อก าหนดเกณฑ์ราคา
กลางของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม/มติ 
4.2 การติดตามและประเมินผลวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557  
          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ให้กับหน่วยงาน  
เพ่ือด าเนินงานวิจัยนั้น ซึ่งตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2557 โดยหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องด าเนินการผ่าน
หน่วยงานที่สังกัด ดังนี้ 
          1. จัดท ารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อหน่วยงาน  ซึ่งมีก าหนดการรายงาน  
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รอบ  3  เดือน  (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 56) รายงานภายในวันที่ 15 ม.ค. 57 
ครั้งที่ 2 รอบ  6  เดือน  (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 57) รายงานภายในวันที่ 15 เม.ย. 57 
ครั้งที่ 3 รอบ  9  เดือน  (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 57) รายงานภายในวันที่ 15 ก.ค. 57 
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 57)  รายงานภายในวันที่ 15 ต.ค. 57 
          2. รายงานผลการติดตามการประเมินแผนงาน/โครงการวิจัยงบประมาณภายใน        
ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยการประเมินผลโครงการฯ รอบ 6 เดือน         
(1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) ก าหนดส่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และรอบ 12 เดือน     
(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ก าหนดส่งวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
          3. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ตามระเบียบฯ หมวดที่ 2 ข้อที่ 15 หัวหน้าโครงการวิจัย  
ตองส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตามจ านวนที่สถาบันก าหนด พรอมสรุปรายงานการใช้จายเงิน
โครงการวิจัย ตามแบบ วจ. 2 ตอหนวยงานภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเงินงวดสุดท้าย          
          ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับผลการด าเนินงานตามเรื่องดังกล่าวไม่ครบถ้วน 

- ให้ คณะเ ร่ ง ติ ดตาม
รายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการติดตาม
การประเมินแผนงาน/
โครงการ และรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ข้อเสนอแนะจากจุดเด่นและแนวทางในการพัฒนา ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2555 รายองค์ประกอบ ระดับมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้จัดท าข้อเสนอแนะจากจุดเด่นและแนวทางในการพัฒนา  
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2555              
รายองค์ประกอบระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางใน
การพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ/
หลักฐาน 

1. ด าเ นินกิ จกรรมและ
เปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องขั้นตอน
การบูรณาการเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อร่วมกันก าหนดขั้นตอน
การบูรณาการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการ
วิจั ย ในลักษณะขั้ นตอน
ปฏิ บั ติ ก าร  ท่ี ผู้ ปฏิ บั ติ
สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง 
 

แผนการด าเนินการ : จั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง ขั้นตอนการบูรณาการ 
เชิงปฏิบัติการ 

KPI : กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้  เรื่ อง ขั้ นตอนการ 
บูรณาการเชิงปฏิบัติการ 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีการศึกษา 
2556 

 

- เห็นชอบ มอบ สวพ. 
ด าเนินการ หากคณะใดมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง
การบูรณาการกับ สวพ. 
สามารถแจ้งความประสงค์
ถึง สวพ. เพื่อลงพื้นที่คณะ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อไป 
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เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 
4.4 ผลการประเมินแผนงานโครงการวิจัยงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
           สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการประเมินแผนงานโครงการวิจัยงบประมาณภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งการด าเนินการประเมินแผนงานโครงการวิจัยจะ
ด าเนินการประเมินภายหลังแผนงานโครงการวิจัยด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นเวลา 1 ปี  และ
ประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมี
ผลการประเมินดังเอกสารแนบหมายเลข 1 และ หมายเลข 2 

- รับทราบผลการประเมิน
และมีมติให้ด าเนินการจัด
แผนพัฒนาปรับปรุงด้าน
การวิจัย โดยจัดท าใน
ลักษณะของ Mind Map 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอการวิจัย เพ่ือรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัย
และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจ าปี 2557 
          ตามประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยจาก
สถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงานทั้ง 9 คณะของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งพบว่ามีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ประสงค์ขอรับ       
การสนับสนุนทุนตามเรื่องดังกล่าวจ านวน 3 โครงการ 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
 

5.2 สรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รวบรวมข้อเสนอ
การวิจัยของหน่วยงานทั้ง 9 คณะ เพ่ือจัดส่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการ
ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
มีข้อเสนอการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 182 โครงการ งบประมาณ 70,118,882.60 บาท โดยมีข้อเสนอ
การวิจัยของผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 144 โครงการ งบประมาณ  
54,339,572.60 บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.00 และข้อเสนอการวิจัยของผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ จ านวน 38 โครงการ งบประมาณ 15,779,310 บาท  คิดเป็นร้อยละ 20.88 ทั้งนี้    
ทาง วช. จะแจ้งผลการพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
 

- รับทราบ 
 

5.3 สรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม    
เพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สนับสนุน
งบประมาณเงินรายจ่าย จ านวน 1,000,000 บาท  เพ่ือด าเนินการโครงการส่งเ สริมสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้ง 9 คณะ    
ส่งข้อเสนอโครงการของนักศึกษาปริญญาตรี เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว  สรุปได้
ดังนี้ 

- รับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร       นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 65,400.00 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 160,500.00 
คณะบริหารธุรกิจ 17 160,000.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  15 198,000.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 534,400.00 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 21 247,200.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 17 170,000.00 

รวม 117 1,535,500.00 

 
 

5.4 การจัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลิต ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ ชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน   ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการส่งโครงการจ านวน 9 โครงการ จาก 8 คณะ      1 สถาบัน  สวพ. 
เสนอว่า โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ นั้น เป็นประโยชน์อย่างมาก สามารถตอบตัวชี้วัดได้ จึง
สนับสนุนให้ทุกคณะจัดท าโครงการดังกล่าว 

- รับทราบ 

 

 

 

5.5 การติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการและสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ ครั้ง
ที่ 1 (รอบ 6 เดือน)  
          การรายงานผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เร่ิมเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 
มีนาคม 2557 ขอให้คณะตรวจสอบข้อมูลของการรายงานรอบ 6 เดือน โดยขอให้รายงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด หากด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วขอให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ถึง สวพ. เพื่อรวบรวมและใช้ใน
การประเมินผลต่อไป 

- รับทราบ 

 

5.6 รายงานผลการด าเนินงาน 9 ปี คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร  
          เล่มรายงานผลการด าเนินงาน 9 ปี คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รายงานประจ าปี  2548 – 
2556 เป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร ผลการด าเนินงาน รางวัลและ
ผลงานที่ได้รับงบประมาณ ผลงานประจ าปีตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน และอื่น ๆ  ทางคลินิกเทคโนโลยี
มุ่งมั่นในการด าเนินงานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรต่าง ๆ โดยเน้นการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังวิสัยทัศน์ จึงขอฝากคณะช่วยประชาสัมพันธ์เล่มรายงานหรือหากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 
 

- รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี     - 

 

 
 


