
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งท่ี 3/2555 

และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวชิาการแก่สังคม ครั้งท่ี 2/2555 
วันพฤหัสบดท่ีี 2  กุมภาพันธ์  2555 เวลา 18.00 – 20.00 น. 

ณ  ทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย 
********************* 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.จุฑามาศ   พีรพัชระ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการเทคโนโลยี 
4. นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง  เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. นางสาววิสุตา  วรรณห้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. นางสาวรุจิรา จันทร์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. นางสาวเนนิสา ไชยบุระ  (แทน) ผู้ช่วยคณบดีกํากับงานวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
9. นางสาวนิอร ดาวเจริญพร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
10. นาวสาววิไล สุทธิจิตรทิวา หัวหน้างานบรกิารวิชาการแกส่ังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
11. ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
12. นางสาวกุลลิสรา ยงย่ิงประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีกํากับงานวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ 
13. ผศ.ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์  ผู้ช่วยคณบดีกํากับงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ 
14. นางพิชญา  พุกผาสุก (แทน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. นางสาวปิยธิดา รุจะศิริ  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. นางสาวชวนี สุภิรัตน์  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. นายทง  ลานธารทง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. นายสมเกยีรติ ทองแก้ว  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
20. นายประภาส วรรณยศ  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คณะศลิปศาสตร ์
21. ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
22. ดร.กาญจนา ลือพงษ์  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
23. นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
24. นางกรณ์พงศ์ ทองศรี  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
25. นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. ผศ.ดร.นุชนาฎ ผ่องพุฒิ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. นายอรรถการ  สัตยพานิชย์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. นางภัคประวีร์  กลิ่นมาลัย   หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5. ดร.พรพิไล  เติมสินสวัสด์ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
6. นางรวิวรรณ  ธรณี  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ 

/ผูเ้ข้าร่วม..... 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร 
2. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวเมทินี  ด่านก้าวหน้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวบุษยมาลี ถนนทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
6. นายทิติพงษ์  สุทธิรัตน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
7. นางเกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
8. นางนิศากร  ไพบูลย์สิน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
9. นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
10.นางกัณหา  โฉมศร ี  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะบริหารธุรกิจ 
11.ดร.นัฐโชติ   รักไทยเจรญิชีพ  อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12.นางอัจฉรา  เหลือพงษ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13.นางญาณิศา  คุณประเสริฐ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14.นายสมยศ  แสงจันทร ์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15.นางสาวอรจิรา ธรรมไชยางกูร  อาจารย์ คณะศิลปศาสตร ์
16.นายวิโรจน์  ย้ิมขลิบ   อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
17.นางสาวสมใจ  แช่ภู่   อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
18.นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์  อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
19.นางสาววิภาวดี ชัยสุรสีห ์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
20.นายคณิต   อยู่สมบูรณ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 
เริ่มประชุม เวลา 18.00  น. 
 

 ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ประธานการประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สวพ.ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยในค่าใช้จ่ายอากร
แสตมป์ 30 บาท สําหรับการมอบอํานาจให้ สวพ.ดําเนินการแทนนักวิจัยในการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิผลงานวิจัย/
ผลงานสร้างสรรค์ โดยผลงานที่จะขอจดลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วย 

1. วรรณกรรม  เช่น  หนังสือ ชุดเอกสาร แผ่นซีดี ฯลฯ  
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เช่น  สําเนา Source Code จํานวน 10 หน้าแรกและ 10 หน้า สุดท้าย หรือส่ง

ซีดีหรือแผ่นดิสก์บรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และในกรณีที่มี Source Code น้อยกว่า 50 หน้า ให้ส่งแผ่นซีดีหรือ
แผ่นดิสก์บรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิอาจผนึกและลงลายมือช่ือกํากับด้วยก็ได้  

3. นาฏกรรม  เช่น  แผ่นซีดี ภาพการแสดงพร้อมบรรยายประกอบท่าทางทุกขั้นตอน ฯลฯ 
4. ศิลปกรรม  เช่น  ภาพถ่ายผลงาน  ภาพร่างผลงาน  ภาพพิมพ์เขียว 
5. สิ่งบันทึกเสียง  เช่น  แผ่นซีดี  เทปเพลง ฯลฯ  
6. โสตทัศนวัสดุ  เช่น  แผ่นซีดี  แผ่นดีวีดี ฯลฯ  
7. ภาพยนตร์  เช่น  แผ่นซีดี  แผ่นดีวีดี ฯลฯ 

/8.ดนตรีกรรม..... 
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8. ดนตรีกรรม  เช่น  เน้ือเพลง  แผ่นซีดี  เทปเพลง  โน้ตเพลง  ฯลฯ 
9. แพร่เสียงแพร่ภาพ  เช่น  แผ่นวีซีดี  แผ่นซีดี ฯลฯ  
10. งานอ่ืนใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ เช่น ภาพถ่ายของผลงาน ฯลฯ 

   สําหรับ บทความวิจัย บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน หรือ คู่มือต่างๆที่จัดทําขึ้นสามารถจดแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธ์ิได้เช่นเดียวกัน ทั้งน้ี กําหนดการรับผลงานเพ่ือย่ืนจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิเป็นดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ มอบผู้รับผิดชอบประสานคณะดําเนินการและรายงานข้อมลูถึงคณบดีด้วย 
 
1.2 แจ้งเรื่องที่ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อํานวยการ สวพ. ไปประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 2/2555 ณ มทร. ล้านนา เมื่อวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2555 
ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลขององค์ความรู้ในระบบฐานข้อมูลทั้ง 9 มทร. เรียกว่า องค์ความรู้พร้อมใช้สําหรับชุมชน
(9ด้าน) และหารือเรื่องการนําผลงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคมไปขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยจะต้องมีข้อมูล 
ที่เต็มรูปแบบ ซึ่งจะดําเนินการในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ก่อน เพราะเป็นตําแหน่ง 
ที่มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการในระดับมหาวิทยาลัยได้ ส่วนตําแหน่งศาสตราจารย์จะต้องนําเข้าสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5 

มติที่ประชุม   รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 

2554 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5 
มติที่ประชุม   รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (รอบ 6 เดือน) 

สํานักประกันคุณภาพ ได้ให้ข้อมูลว่าทาง สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.)
จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ และสําหรับการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2554 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (รอบ 6 เดือน) พบว่า มีหน่วยงานรายงาน 7 หน่วยงาน ไม่ได้ส่ง
รายงานผล 2 หน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่รายงานยังพบความคลาดเคลื่อนของผลการรายงาน ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  
รายงานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ของ อาจารย์สมชาย เหลืองสด ซ้ําซ้อนกับ ผศ.วรวิทย์ วรนาวิน 

/1.คณะวิศวกรรมศาสตร์...... 
 

รอบ กําหนดส่งเอกสารถึง สวพ. 
ภายใน 

สวพ. ย่ืนแจ้งข้อมูลสทิธิ ์
กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

รอบที่ 1 15 มีนาคม 2555 30 มีนาคม 2555 
รอบที่ 2 15 พฤษภาคม 2555 31 พฤษภาคม 2555 
รอบที่ 3 15 กรกฎาคม 2555 31 กรกฎาคม 2555 
รอบที่ 4 15 กันยายน 2555 28 กันยายน 2555 



-4- 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สําหรับข้อมูลการนําผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หลักฐานประกอบจะต้องเป็น
หนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่นําผลงานไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งมีการลงนามและประทับตราหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
นําข้อมูลการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ไปจัดในหมวดของการใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องเปลี่ยนเป็น

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
กรณีนําผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอกพร้อม

ประทับตราหน่วยงาน สําหรับกรณีการนําผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ไปจัดนิทรรศการหรือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการฯ จะต้องนับผลงานในการตีพิมพ์เผยแพร่ 

มติที่ประชุม  รับทราบมอบ ผู้เกี่ยวข้องของคณะแก้ไขข้อมูล 
3.2 การรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (รอบ 6 เดือน) 
สําหรับองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม มีหน่วยงานรายงานผลการดําเนินการ จํานวน 3 หน่วยงาน คือ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สําหรับการเก็บข้อมูลรอบต่อไป สวพ. จะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้ตรงกับการแก้ไขของ สมศ.และจะแจ้งให้คณะทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 แบบฟอร์มสําหรับการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบ สวพ - บว 01, บว 02, บว 03, บว 

05, บว 06, บว 07) 
แบบฟอร์มสําหรับการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบ สวพ - บว 01, บว 02, บว 03, บว 05, 

บว 06, บว 07) มีจัดส่งกลับมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งหมด 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่
มีการแก้ไขใด ๆ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก้ไขแบบ บว 03 และ บว 04 ซึ่งทาง สวพ. ได้ดําเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วและจะดําเนินการนําขึ้นหน้าเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนคณะอ่ืนที่ไม่ได้ส่งเอกสารกลับมายัง 
สวพ. จะถือว่ายอมรับในแบบฟอร์มน้ัน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบผู้รับผิดชอบของ สวพ. และคณะประสานงานเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 โครงการวิจัยสัญจรและโครงการบริการวิชาการสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กิจกรรมที่ 2 การลง
พ้ืนที่ผู้บริหารงานวิจัย/นักวิจัย และผู้บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม/ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

หน่วยงาน วัน เดือน ป ี
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ /คณะศิลปศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

/วาระที่ 5 ..... 
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วาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 4/2555 และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2555 

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
ปิดประชุมเวลา 20.00  น. 
 
 

   (นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง) 
          ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

     (ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ) 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


