
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานบริการวชิาการแก่สังคม ครั้งท่ี 3/2555 
วันอังคารท่ี 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมอินทนิล 1  ชั้น 5 สํานักงานอธิการบด ีมทร.พระนคร 
********************* 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ดร.สุรเชษฐ   เดชฟุ้ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นายทง    ลานธารทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. นายทินวงษ์   รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
6. นางสาวพรกนก   ศรีงาม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ 
7. นางรุ่งอรุณ   พรเจริญ  หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย   

      คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
8. นางสาววิไล   สุทธิจิตรทิวา หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม   

      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
9. นางสาวบุษยมาลี     ถนนทิพย์ หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี   

      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท ์ พงษ์คะเชนทร์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ 
11. นางสาวชวนี   สุภิรัตน์  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม   

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. นายสมเกียรติ   ทองแก้ว  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. นางสาวอรจิรา   ธรรมไชยยางกูร หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม  คณะศิลปศาสตร ์
14. นายกรณ์พงศ์   ทองศรี  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม  

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
15. นางสาวจรัสพิมพ์     วังเย็น  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม  

      คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
16. นางสาวฉันทนา   ธนาพิธานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

      คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
17. นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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18. นางสาวหน่ึงฤทัย   แก้วคํา  นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. นางสาวดวงฤทัย   แก้วคํา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
20. นางสาววิสุตา   วรรณห้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ ผ่องพุฒิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นะมิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะบริหารธุรกิจ 
3. นางพิชญา   พุกผาสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. นางสาวสุพินดา   สุวรรณศรี  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม 

      คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เริ่มประชุม   13.00  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง 
  1.1.1  ปัญหาของโครงการบริการวิชาการปีที่ผ่านมา ไม่สามารถนํามาตอบตัวช้ีวัดได้ ในปีน้ีก่อนเริ่ม
การตรวจประเมิน จึงให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม และทําความเข้าใจกับตัวช้ีวัด เพ่ือให้ได้ผลตามเป้าหมายที่
กําหนด 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.1.2  สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับรองอธิการบดีด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ  โดยให้การสนับสนุนพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนบนพื้นที่สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ในการให้บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ  ในกรณีที่หน่วยงานใดไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางในการให้การบริการ
วิชาการ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
  1.2.1  แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ :  สวพ. ได้เพ่ิมเติม แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ จํานวน 
2 แบบฟอร์ม คือ แบบขอรับบริการทางวิชาการหรือเทคโนโลยี และ แบบบันทึกข้อมูลขอรับบริการวิชาชีพ โดยได้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ird.rmutp.ac.th กล่องของกลุ่มงานบริการวิชาการ ในส่วนของแบบฟอร์มงานบริการ
วิชาการ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานพิจารณา และทําความเข้าใจเพ่ือนําไปใช้ประกอบการ
ดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง ดังน้ี 
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แบบฟอร์มเดิม แบบฟอร์มใหม่ 
แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย  (ง.7) 
แบบ สวพ-บว 01  แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
แบบ สวพ-บว 02  แบบสํารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี    
                      ของกลุ่มผู้รับบริการ 
แบบ สวพ-บว 03  แบบใบสมัครของผู้รับบริการ 
แบบ สวพ-บว 04  แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบ สวพ-บว 05  แบบติดตามประเมินผลโครงการ 
แบบ สวพ-บว 06  ตัวอย่างการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      ไปพัฒนาอาชีพของชุมชน 
แบบ สวพ-บว 07  ตัวอย่างแบบรายงานการดําเนินงานฉบับ 
                      สมบูรณ์ 
 
 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย  (ง.7) 
แบบ สวพ-บว 01  แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
แบบ สวพ-บว 02  แบบสํารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี    
                      ของกลุ่มผู้รับบริการ 
แบบ สวพ-บว 03  แบบขอรับบริการทางวิชาการหรือ 
                        เทคโนโลยี 
แบบ สวพ-บว 04  แบบบันทึกข้อมูลขอรับบริการวิชาชีพ  
แบบ สวพ-บว 05  แบบใบสมัครของผู้รับบริการ 
แบบ สวพ-บว 06  แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบ สวพ-บว 07  แบบติดตามประเมินผลโครงการ 
แบบ สวพ-บว 08  ตัวอย่างการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      ไปพัฒนาอาชีพของชุมชน 
แบบ สวพ-บว 09  ตัวอย่างแบบรายงานการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 1.2.2  เรื่องแนวทางแก้ไข สนับสนุน แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 จากผู้ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับงานบริการวิชาการ  และแผนดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สวพ. แล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการประจํา สวพ. ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ช้ัน 5 สํานักงานอธิการบดี  และ
จะส่งแนวทางแก้ไข สนับสนุน แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สวพ. แล้ว 
เวียนแจ้งตามหน่วยงานให้ทราบ และนําไปเช่ือมโยงในการทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในปีการศึกษา 2554   
ต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  1.2.3 แจ้งเร่ืองการเข้าร่วมประชุม โครงการ 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ในหัวเรื่อง  
การประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญา” ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2555  
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นตัวแทน มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังน้ี 
 1) การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ 
 2) 9 ราชมงคล เชิญผู้บรรยายพิเศษ จากประเทศใน ASEAN มทร.ละ 1 ประเทศ ประเทศละ 1 คน 
 3) 9 ราชมงคล เชิญผู้บรรยายพิเศษ จากประเทศนอกกลุ่ม ASEAN มทร.ละ 1 ประเทศ ประเทศละ 1 คน 
ซึ่ง มทร.พระนคร ประเทศใน ASEAN คือ ประเทศเวียดนาม, ประเทศนอกกลุ่ม ASEAN คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 4) 9 ราชมงคล คัดเลือก peer review จากต่างประเทศ มทร.ละ 1 ประเทศ ประเทศละ 1 คน 
 5) 9 ราชมงคล ให้ส่ง peer review มทร.ละ 2 คน 
 6) 9 ราชมงคล คัดเลือกหมู่บ้านเพ่ือมานําเสนอในรูปแบบนิทรรศการ มทร.ละ 3 หมู่บ้าน นําเสนอเป็น 2 ภาษา 
ขนาดพ้ืนที่ 4 x 16 เมตร 
 7) 9 ราชมงคล นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ทุกหมู่บ้าน โดยนําเสนอเป็น 2 ภาษา ขนาดกว้าง 90 เมตร สูง 1.20 เมตร 
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 8) 9 ราชมงคล ร่วมส่งบทความวิชาการ ภาคภาษาไทย 10 เรื่อง และภาคภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง เป็นอย่างน้อย 
 9) 9 ราชมงคล ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณามอบรางวัลแก่หน่วยงาน โครงการ ที่สมควรได้รับการยกย่อง 
  10) 9 ราชมงคล ส่งนักภาษาศาสตร์ (อังกฤษ) มทร.ละ 2 ท่าน เพ่ือร่วมแปลภาษาในการประชุมดังกล่าว 
  11) 9 ราชมงคล อนุมัติงบประมาณร่วมในการจัดหางาน มทร.ละ 300,000 บาท ซึ่ง มทร.ล้านนา จะขอ
อนุมัติมติ 9 อธิการบดีต่อไป 
 มติที่ประชุม  สําหรบัการดําเนนิงานในส่วนของ มทร.พระนคร  สวพ. ขอเชิญผู้รับผดิชอบ
โครงการร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดําเนนิการนาํเสนอผลงานต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.00 - 20.00 น.  ณ  ทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย 
 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  การรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ทั้ง 9 คณะ ตามแผนงานของแต่ละโครงการ 
 สําหรับองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  สวพ. ได้จัดทําแบบประเมินผลรายคณะของงาน
บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเป็นรายโครงการ สําหรับแบบฟอร์มการประเมินผล
ให้แต่ละคณะพิจารณาแบบฟอร์ม คณะต้องการแก้ไขส่วนใด ให้ส่งกลับมาที่ สวพ.เพ่ือจะดําเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินจากสํานักประกันคุณภาพ 

 3.2  ช้ีแจงตัวอย่างของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
   ช้ีแจงตัวอย่าง การเขียนแบบเสนอของบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.7) การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)  
การเขียนรายละเอียดผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือเป็นตัวอย่างในการเขียนของบประมาณโครงการ  
และเพ่ือให้สอดคล้องกับการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือนําไปตอบตัวช้ีวัดในการ
ประเมินคุณภาพได้อย่างถูกต้อง  โดย สวพ. ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ird.rmutp.ac.th กล่องของกลุ่มงานบริการ
วิชาการ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานพิจารณา และทําความเข้าใจเพ่ือนําไปใช้ประกอบการ
ดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีการเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  :  แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.7) 
สําหรับโครงการ ปีงบประมาณ 2556 ที่เสนอเข้าแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วนั้น กรณีที่ไม่ได้กรอกข้อมูล ในส่วน
ของความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดด้านบริการวิชาการและไม่ได้ระบุว่า มีการบูรณาการกับการเรียน การสอนของวิชาใด 
ก่อนการยื่นขออนุมัติโครงการ ให้หน่วยงานปรับแก้ข้อมูลของแบบเสนอของบประมาณให้สมบูรณ์ เพ่ือที่จะสามารถ
นํามาตอบตัวช้ีวัดได้อย่างถูกต้อง 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
 ตามท่ีผู้บริหารได้มอบหมายให้ สวพ. กํากับดูแลงานคลินิกเทคโนโลยี และสอบถามความต้องการการ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี จะมีการดําเนินงานต่อไปหรือไม่  ปัจจุบันคลินิกเทคโนโลยีแบ่งเป็น 6 ศูนย์ คือ  
 

/คลินิกเทคโนโลยี.... 
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 1. คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการร่วมกันทุกคณะ ในด้านผล
การดําเนินงานและงบประมาณ ต้ังแต่ปี 2553 - 2555 จํานวนโครงการโดยรวมลดลง แต่งบประมาณเพ่ิมขึ้น และเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริหาร    
 2. ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ คณะที่ดําเนินการได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน โดยมีคณบดีเป็นผู้จัดการศูนย์ฯ  ด้านผลการดําเนินงานและงบประมาณ มีการดําเนินงานที่ ดีขึ้น 
ในปีงบประมาณ 2553 : 2 โครงการ ปีงบประมาณ 2554 : 3 โครงการ ปีงบประมาณ 2555 : 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 
8 โครงการ 
 3. ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะท่ีดําเนินงาน ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบแฟช่ัน โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ  ด้านผล
การดําเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 : 3 โครงการ ปีงบประมาณ 2554 : 4 โครงการ ปีงบประมาณ 
2555 : 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ  และอาจจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  
 4. ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลป
ศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ เริ่มดําเนินการเมื่อปี 2554 และได้รับงบประมาณต่อเน่ืองใน
ปี 2555 โดยได้รับงบประมาณโครงการในลักษณะโครงการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล ลักษณะโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ยังไม่ได้รับการสนับสนุน 
 5. ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ  การดําเนินงานได้งบประมาณล่าสุดเมื่อปี 
2553 และไม่ได้รับงบประมาณในปีถัดมา 
 6. ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ 
ด้านการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 : 5 โครงการ ปีงบประมาณ 2554 : 4 โครงการ ปีงบประมาณ 2555 : 4 
โครงการ รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 
 รวมงบประมาณทั้ง 3 ปี (2553-2555) คลินิกเทคโนโลยีทั้ง 6 ศูนย์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 9,574,500 บาท 
และในปี 2554 ทุกโครงการสามารถนํามาตอบตัวช้ีวัดที่ 4.3 ทําให้คะแนนของตัวช้ีวัดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเป็นโครงการที่
ได้งบประมาณไม่มาก แต่สามารถตอบค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดได้ รวมถึงสามารถใช้ได้กับงานวิจัย , การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยที่ผู้ประเมินสามารถยอมรับได้ เพราะเป็น
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ทําให้มหาวิทยาลัยดูมีศักยภาพในการหางบประมาณสนับสนุน 
 ผอ.สวพ. ให้ข้อเสนอแนะด้านการเขียนแบบข้อเสนอโครงการเพ่ือให้ได้รับงบประมาณ  หากทั้ง 6 ศูนย์
ต้องการได้รับงบประมาณน้ัน ในท้ายสุดของแบบข้อเสนอโครงการให้แนบประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ ที่เก่ียวกับ
ผลงานวิจัยและรางวัลต่างๆ โดยข้อเสนอโครงการต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 75 % ถึงจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุน หากศูนย์คลินิกฯทั้ง 5 ศูนย์ มีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป สวพ. จะดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือแนะนําการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือให้ได้รับงบประมาณ โดยเฉพาะศูนย์ฯที่มี 2 คณะ ควรดําเนินการ
โดยการบูรณาการงานร่วมกันในการเขียนข้อเสนอโครงการ  
 
 มติที่ประชุม ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช  :  ดําเนินการต่อ, ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิ:  ดําเนินการต่อ:  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชการพระนคร:  รอคําปรึกษาจาก อ.สิริบุปผา อุทารธาดา 
เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่ดําเนินการอยู่, ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เกิดปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการไปและไม่ได้รับงบประมาณ จึงขอปรึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ     

/4.2 การจัดทาํแผน .... 
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4.2 การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ มทร.พระนคร 
 เรื่องแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  จากการลงพ้ืนที่สํารวจปัญหาความต้องการ พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสการจัดทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างจังหวัดอ่างทองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการ การสํารวจข้อมูลสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสู่สากล
ภายใต้การดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร และตามการสํารวจข้อมูลของ 9 คณะ น้ัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้จัดทําแผนการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
 1) โครงการบริการวิชาการแบบปกติ (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้) 
 2) โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาวิธีการให้บริการวิชาการตามแผนการ
บริการวิชาการแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 3-5 ปี และเป็นชุมชนเดียวกันในระยะเวลาน้ัน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและตอบสนองตัวบ่งชี้ สมศ.            
เรื่องผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
  

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 การกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4/2555 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ปิดประชุมเวลา 16.00  น. 
 

 
       (นางสาววิสุตา  วรรณห้วย) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

 
           (นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ตารางงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ระหว่างปีงบประมาณ 2553 - 2555 

หน่วยงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 

โครงการ 
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คลินิกเทคโนโลยี  
มทร.พระนคร 

3 140,000 1 1,300,000 1 1,883,200 5 3,323,200 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

2 372,000 3 475,700 3 327,600 8 1,175,300 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
โชติเวช 

3 529,000 4 610,000 1 250,000 8 1,389,000 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
พณิชยการพระนคร 

0 0 1 150,000 1 150,000 2 300,000 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
พระนครเหนือ 

1 200,000 0 0 0 0 1 200,000 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

5 1,354,000 4 853,000 4 980,000 13 3,187,000 

รวม 14 2,595,000 13 3,388,700 10 3,590,800 37 9,574,500 
 
 
 


