
รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงนิรายได ้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
วันพฤหสับดีที ่14 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์  ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดี 
------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
2. ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย 
4. นายทวีศักด์ิ  ตรงติรกุล (แทน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5. นางผุสดี  อ่ิมตา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6. ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. นางสาวชนาภา หนูนาค  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
9. นางสาวนัทธ์หทัย  หลงสะ  (แทน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
10. นางสาวกุลิสรา ยงย่ิงประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ 
11. ผศ.นิตยา  บุญสิทธ์ิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. นางสาวปิยธิดา  รุจะศิริ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. นางรวิวรรณ  ธรณี  ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 
14. นายพงศ์รชัต์ธวัช วิวังสู  คณะศิลปศาสตร์ 
15. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
16. นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
17. นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
18. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. นางสาววีรยา สว่างศรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
20. นางสาวเรณู  ยะแสง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
21. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
22. นายโชคอนันต์ วงศ์พานิช สถาบันวิจัยและพัฒนา 

/ผู้ไม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ปราโมทย์  วีรานุกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ติดราชการ 
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. ดร.ผกามาศ  ชูสิทธ์ิ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ติดราชการ 
3. นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     ติดราชการ 
     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. นายทง  ลานธารทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ติดราชการ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์    ติดราชการ 
6. ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ติดราชการ 
     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
7. ดร.กาญจนา  ลือพงษ์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ติดราชการ 
8. นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ติดราชการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
9. นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 รองอธิการบดีด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ได้กล่าวเปิดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมอบ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประชุม สรุปสาระการประชุมได้ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้รวม 60 โครงการ งบประมาณ 1,691,500 บาท ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จํานวน 33 โครงการ งบประมาณ 1,146,500 บาท และผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ จํานวน 27 โครงการ 
งบประมาณ 545,000 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

หน่วยงาน 
ผลผลิต : ผลงานวิจัย 

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผลผลิต : ผลงานวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ รวม 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 40,000 - - 2 40,000 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14 190,000 - - 14 190,000 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 150,000 - - 3 150,000 
4 คณะบริหารธุรกิจ - - 13 270,000 13 270,000 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 75,000 3 75,000 6 150,000 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 281,500 - - 2 281,500 
7 คณะศิลปศาสตร์ - - 11 200,000 11 200,000 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟชั่น 

6 250,000 - - 6 250,000 

9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 

- - - - - - 

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 160,000 - - 3 160,000 
รวม 33 1,146,500 27 545,000 60 1,691,500
สัดส่วน 55 45   

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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1.2  ปฏิทินการเสนอของบประมาณเงินรายได้ 
ลําดับ
ที่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เก่ียวข้อง 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 

 
 

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 2555 
วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2555 
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 
2556  
วันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 
2556 
วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 
2556 
วันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 2556 
วันพุธที่ 27 มี.ค. 2556 
 
 
 
ส.ค. – ก.ย. 2556 
 
 
ต.ค. – พ.ย. 2556 
 
 

- แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
- ประกาศรับขอ้เสนอการวิจัย 
- วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอการวิจัย 
 
- ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
 
- ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ถึงนักวิจัยเพ่ือ 
  ปรับปรุงโดยผ่านต้นสังกัด 
- วันสุดท้ายของการรับคืนข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแลว้ 
- สรุปโครงการที่ผ่านการพิจารณาถึง กนผ. มทร. พระนคร  
- สรุปโครงการที่ผ่านการพิจารณาถึงคณะเพ่ือบรรจุข้อเสนอ 
  การวิจัยในคาํเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2557  
- มหาวิทยาลัยแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณวิจัย  
  งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ถึงคณะ 
- นักวิจัย/คณะ เตรียมจัดทําสญัญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
  และดําเนินโครงการ หลังจากน้ี ให้ดําเนินการตามปฏิทิน 
  การทําสญัญาฯ  การรายงานความก้าวหน้า การติดตาม 
  ประเมินผลงานวิจัย ของสวพ. 

สวพ. /คณะ 
สวพ. 
คณะ/นักวิจัย 
 
สวพ./
คณะกรรมการ 
สวพ. 
 
คณะ/นักวิจัย 
สวพ./กนผ. 
คณะ 
 
 
กนผ./คณะ 
 
 
สวพ./คณะ/
นักวิจัย 
 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ และแจ้งให้คณะบรรจุข้อเสนอการวิจัยในคําเสนอขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งแต่ละคณะต้องจัดส่งถึง กองนโยบายและแผน (กนผ.) ภายในวันจันทร์ที่ 1 
เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

/วาระที่ 2...



‐5‐ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 2.1 จํานวนข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงานใน มทร.พระนคร รวม 10 หน่วยงาน 
ที่เสนอของบประมาณ  รวม  55  โครงการ ดังน้ี 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน รวมจํานวน 

โครงการ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

สัดส่วน 
ถ:อ เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
เพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 3 3 287,000 50 : 50 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14 11 3 195,000 79 : 21 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 - 3 130,000 0 : 100 
4 คณะบริหารธุรกิจ 13 1 12 542,500 8 : 92 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 2 3 145,000 40 : 60 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 - 503,500 100 : 0 
7 คณะศิลปศาสตร์ 7 - 7 200,000 0 : 100 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 2 - 250,000 100 : 0 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ - - - - - 
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 2 - 190,000 100 : 0 

รวม 55 24 31 2,443,000 44 : 56 
หมายเหตุ : ถ = ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 อ = ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้   

  2.2 ความหมายของผลผลิตผลงานวิจัย 
 2.2.1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) 
 เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับสมมุติฐาน
ของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง 
ๆ เพ่ือต้ังและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้
ประโยชน์โดยเฉพาะ 
 2.2.2 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนําความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือเป็นการนําเอาความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการ
วิจัยขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหน่ึง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 
 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ทําอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพ่ือการติดต้ัง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่าน้ันให้ดีขึ้น 
 ในการทํางานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจเป็นการดําเนินงานโดยกําหนดให้มีกิจกรรม การ
นําผลงานไปถ่ายทอด/ให้ความรู้ ในลักษณะต่างๆ เช่น อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรืออ่ืนๆ 

/2.3 เกณฑ์... 
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  2.3 เกณฑ์การพิจารณางบประมาณเงินรายได้ 
 2.3.1 สัดส่วน ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ มีสัดส่วนเป็น 70 : 30 ยกเว้นคณะที่มีการจัดการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ 
 2.3.2 นักวิจัยที่เสนอของบประมาณต้องไม่เป็นผู้ขยายเวลาการดําเนินโครงการวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 
 2.3.3 ความเหมาะสมของงบประมาณรายหมวด 

 มติที่ประชุม : ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ได้อธิบายถึง ความหมายของผลผลิตผลงานวิจัย โดยอ้างอิง
จากเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยขอให้แต่ละคณะตรวจสอบผลผลิต ตามความหมายในข้อ 
2.2 และที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทั้ง 55 โครงการ มีผลการพิจารณา ดังน้ี 

 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยอาจารย์ทวีศักด์ิ ตรงติรกุล ได้แจ้งต่อคณะกรรมการในที่ประชุม 
เรื่องการขอยกเลิกโครงการ จาํนวน 3 โครงการ และปรับลดงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ โดยมีข้อเสนอการวิจัยที่
ผ่านการพิจารณา จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท 
 2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จํานวน 14 โครงการ 
งบประมาณ 195,000 บาท 
 3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จํานวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 130,000 บาท 

 4. คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์กุลิสรา ยงย่ิงประเสริฐ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการในที่ประชุม 
เรื่องการขอยกเลิกโครงการ จาํนวน 1 โครงการ โดยมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จํานวน 12 โครงการ 
งบประมาณ 392,500 บาท 
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จํานวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 145,000 บาท 
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอยกเลิก 1 โครงการ เน่ืองจากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาใน
งบประมาณเงินรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จํานวน 2 
โครงการ งบประมาณ 263,500 บาท 
 7. คณะศลิปศาสตร์ โดยอาจารย์รวิวรรณ ธรณี และดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู ได้แจ้งต่อคณะกรรมการ
ในที่ประชุมเรือ่งการขอยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ และปรับลดงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ โดยมี
ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 168,000 บาท 
 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จํานวน 2 
โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท 
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ไม่ส่งข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 
 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา มขี้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 
190,000 บาท 
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ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
      นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม     

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


