
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 

วันพฤหัสบดีที่ 8  ธนัวาคม  2554 
ณ  ห้องประชุมอินทนิล  1  ช้ัน  5  สํานักงานอธิการบดี  มทร.พระนคร  

            ********************* 
 

ผู้มาประชุม 
 1. ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดดี้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 2. ผศ.วราพันธ์ มุ่งวิชา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 4. ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 5. ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยี 
 6. อ.รุ่งอรณุ พรเจริญ หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม 
 7. น.ส.วิไล สุทธิจิตรทิวา หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 8. น.ส.ดวงนภา วราคชานนท์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
    (แทน นายอรรถการ สตัยพาณิชย์) 
 9. ผศ.ดร.มาเรียม นะม ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
    คณะบริหารธุรกิจ 
 10. นายนิพนธ์ โตเหมอืน คณะบริหารธุรกิจ (แทน ผศ.ฐิตินันท์ พงษค์ะเชนทร์) 
 11. ผศ.นิตยา บุญสิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 12. อ.ชวนี สุภิรัตน์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม 
    คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 13. นายทง ลานธารทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 14. อ.สมเกียรต ิ ทองแก้ว หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 15. ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
 16. อ.จรัสพิมพ์ วังเย็น หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม 
    คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
 17. อ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 18. อ.กรณ์พงศ์ ทองศรี หัวหน้างานบริการวิชาการ 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
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ผู้ไม่มาประชุม  
 1. ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ติดราชการ) 
 2. ผศ.ดร.นุชนาฏ ผ่องพุฒิ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (ติดราชการ) 
 3. ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ตดิราชการ) 
 4. น.ส.ภัคประวีร ์ โรจน์ภัทรหริัญ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ติดราชการ) 
 5. ผศ.สุชญัญา รัตนสญัญา คณะศิลปศาสตร์ (ตดิราชการ) 
 6. อ.พรกนก ศรีงาม คณะศิลปศาสตร์ (ตดิราชการ) 
 7. น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา (ตดิราชการ) 
 8. น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ตดิราชการ) 
 9. น.ส.รุจิรา จันทร์สุวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ตดิราชการ) 
 10. อ.อมุาพร ทองรักษ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ติดราชการ)  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.   นางสาววิสุตา วรรณห้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 2.   นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3.   นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4.   นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 5. อ.ทวีศักดิ ์ ตรงติรกุล คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   
 6. ผศ.อภิรตัน์ โสฬศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
 7. นายประภาส วรรณยศ คณะศิลปศาสตร์ 
 8. นางสาวอรจิรา ธรรมไชยางกูร คณะศิลปศาสตร์ 
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เริ่มประชุม 09.30  น. 
 

 ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ประธานการประชุม กล่าวเปิด 
การประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนําโครงสร้างการบริหารงานบริการวิชาการ สวพ. 
- กลุ่มบริการเทคโนโลยี ของ สวพ. ได้ย้ายไปอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม และข้อสังเกตจากการตรวจประเมิน 
- ปรับรูปแบบรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เหมือนกัน 
- ผู้คุมตัวชี้วัดจะต้องเข้าใจตวัชี้วัดน้ันอย่างชัดเจนเพื่อที่จะประสบผลสําเร็จ 
1.3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 
- โครงการเลื่อนการจัดไปประมาณเดือนมีนาคม และจะมีการนัดประชุมอีกครั้ง  
- ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ ได้ดําเนินงานเสร็จเรียบร้อย จากร้อยละ 80 
ของการดําเนินงานแล้วเสร็จเป็นร้อยละ 100  
- ให้เสนอบทความของโครงการทั้ง 12 โครงการที่รับผิดชอบเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
1.4 ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ให้เพ่ิมการดําเนินงานอีก 2 ข้อ คือ 
  1. ติดตามการดําเนินงานหลังจากที่ดําเนินโครงการแล้ว 
  2. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบท่ี 5 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
2.1 ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
- สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า ที่คะแนนการบริการวิชาการทางสังคม (สกอ.) ได้น้อยลงเน่ืองมาจาก 
  1. คณะทาํงานมีทักษะและความรู้น้อยในการทํางาน 
  2. การติดต่อกันระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา มีน้อย ควรทําความร่วมมือกัน และจะมีการ
จัดทําคู่มือการทํางานของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
2.2 แบบฟอร์มสําหรับการดําเนินโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ 
- ให้แต่ละคณะพิจารณาแบบฟอร์มสําหรับการดําเนินโครงการ (แบบ สวพ - บว 01, บว 02, บว 03,  
บว 04, บว 05, บว 06, บว 07)ที่ส่งไปพร้อมกับรายงานการประชุม ถ้าทางคณะต้องการแก้ไขส่วนใด 
ให้ส่งกลับมาที่ สวพ.เพ่ือจะดําเนินการแก้ไข สําหรับตัวอย่างรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการบริการ
วิชาการจะส่งให้แต่ละคณะต่อไป 
 

รับทราบ 
 
 

รับทราบและมอบ
หน่วยงาน
ดําเนินการ 

 
รับทราบและมอบ

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

 
 
 

รับทราบและมอบ
หน่วยงาน
ดําเนินการ 

 
 
 

มอบคณะ
ดําเนินการ

ร่วมกับ สวพ. 
 

มอบคณะ  
และ สวพ. 
ดําเนินการ 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
2.3 การวางแผนการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2554 
- มีระบบและกลไก+ดําเนินการตามระบบ 
     - มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยกําหนด 
     - มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
     - มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
     - มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานบริการวิชาการกับการสอน + วิจัย 
2.4 โครงการบริการวิชาการสญัจร 
- จัดให้มีการดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการนอกสถานที่ โดยเป็นการศึกษาดูงานร่วมกันระหว่างงานวิจัย
กับงานบริการวิชาการ และให้แต่ละคณะประสานงานมาที่ สวพ.  ในการให้เข้าไปดูศึกษางาน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ใหช้่วยดูแลเรื่องงบประมาณ และเห็นด้วยกับแบบฟอร์มสําหรบัการดําเนินโครงการ 
และเรื่องโครงการบริการวิชาการสัญจร และฝากนักวิจัยรุน่ใหม่ในการทําวิจัย 
2.5 )ร่าง (ยุทธศาสตร์งาน วิจัยและบริการวิชาการ 
- มีการจัดทําร่างยุทธศาสตร์งานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือกําหนดแผนเชื่อมโยงการวิจัย งานบริการ
วิชาการและการเรียนการสอนให้เป็นระบบ 

 

มอบ 
รอง ผอ.สวพ. 
(ดร.สุรเชษฐ)
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

 
มอบ สวพ.
ดาํเนินการ 

 
 
 

มอบ 
รอง ผอ.สวพ. 
(ดร.สุรเชษฐ) 
ดําเนินการ 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 

(นางสาวเมทินี  ด่านก้าวหน้า) 
          ผู้จดรายงานการประชมุ 
 
 
 
 

     (ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุ้ง) 
        ผูต้รวจรายงานการประชุม 


