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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

ครั้งท่ี 1/2557 
วันอังคารท่ี  1  ตุลาคม  2556 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3  ส านักงานอธิการบดี 
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ  พีรพัชระ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ   ผ่องพฒุ ิ  กรรมการ 
3. ดร.ผกามาศ     ชูสิทธ์ิ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ    โสฬศ   กรรมการ 
5. ดร.วรลกัษณ์     ปัญญาธิติพงศ์  กรรมการ 
6. นางสาวนิอร     ดาวเจริญพร  กรรมการ 
7. นางสาววิไล     สุทธิจิตรทิวา  กรรมการ 
8. นายอรรถการ     สัตยพาณิชย์  กรรมการ 
9. นางสาวชนาภา     หนูนาค   กรรมการ 
10. นางสาวสุพินดา     สุวรรณศร ี  กรรมการ 
11. นางนุชจรี     บุรรีัตน์   กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์   พงษ์คะเชนทร ์  กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี    ศรีสมบัต ิ  กรรมการ 
14. นางสาวกุลสิรา     ยงยิ่งประเสริฐ  กรรมการ 
15. ดร.ไพศาล     การถาง   กรรมการ 
16. นางสาวปิยธิดา     รุจะศิร ิ   กรรมการ 
17. นางสาวชวนี     สุภิรัตน์   กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   วิโรจน์ชีวัน  กรรมการ 
19. ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ    มงคลเลิศมณ ี  กรรมการ 
20. นางกัญญ์ชิสา     ธัญสิประเสริฐ  กรรมการ 
21. นายพงศ์รัชต์ธวัช    วิวังสู   กรรมการ 
22. นางสาวอรจิรา     ธรรมไชยางกรู  กรรมการ 
23. นายกรณ์พงศ์     ทองศร ี   กรรมการ 
24. นางสาวยุวดี     พรธาราพงศ ์  กรรมการ 
25. ดร.กาญจนา   ลือพงษ์   กรรมการ 
26. นายวิโรจน ์   ยิ้มขลิบ   กรรมการ 
27. นางสาวฉันทนา   ธนาพิธานนท์  กรรมการ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธ์ิ    กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวอินท์ธีมา       หิรัญอัครวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางสาวชนิดา    ประจักษจิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอภิญญ์พทัร ์   กุสิยาสงัสทิธ์ิ  คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นะม ิ   คณะบริหารธุรกจิ 
3. นางสาวสรุภา    วงศ์สุวรรณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
4. นางพลอยวรินทร์    รังสิกรรพุม    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวพัชรนันท    ยังวรวิเชียร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. นางสาวเจนจริา    บ.ป.สูงเนิน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. นางกัญญาณัฐ    พวงแสง   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
8. นางสาวรจุิรา     จุ่นบุญ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. นางสาววัชราภรณ์     ชัยวรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. นางสาววิสุตา    วรรณหวย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. นายปิยวัฒน์      เจริญทรัพย ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. นางสาวปิ่นธิดา    ณ ไธสง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. นางสาวนภษร    จันทนโอ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
14. นางสาวเรณู     ยะแสง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
15. นายณัฏฐภัค     ฉินทกานนท ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
16. นางสาวหนึง่ฤทัย   แกวคํา   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
17. นางสาวดวงฤทัย    แกวคํา   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
18. นางสาวดวงตา    เข็มทรพัย ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. นายขจรวุฒิ     มณีฉาย   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟือ่งฟ้า  เมฆเกรียงไกร  ติดราชการ 
2. นางสาววรดานันท์    เหมนิธิ   ติดราชการ 
3. นายสมเกียรติ     ทองแก้ว   ติดราชการ 
4. นางระวิวรรณ     ธรณี   ติดราชการ  
5. นายวรวิทย์     จันทรส์ุวรรณ  ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ประธานในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และ           
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์       
พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มต ิ
ระเบียบวาระที่ 1        เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                                                 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง  
           ประธานแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาไทยต้องเดินหน้าสู่การสร้าง พัฒนา และ
เตรียมความพร้อมคนไทยให้สอดคล้องกับสังคมในโลกศตวรรษที่ 21 แต่ผลการประเมินการจัด
อันดับโดย IMD พบว่า ในปี 2013 การศึกษาไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 60 ประเทศ ขณะที่ผลการ
ประเมินการทดสอบ PISA ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในปี 2009 พบว่า 
เด็กไทยอยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ ส่วนผลการจัดอันดับ 400 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 
โดย Times Higher Education World Rankings ปี 2012-2013 มีมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่ง
เดียวที่ติดอยู่ในกลุ่ม 351-400 จึงจําเป็นต้องเร่งยกเครื่องการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน    
ในระดับสากล และสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศให้การศึกษา
เป็นวาระแห่งชาติ โดยปี 2556 เป็นปีแห่ง “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” มทร.      
พระนคร ต้องตระหนักในความสําคัญและเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล  
  

- รับทราบ 

 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง    
- ไม่มี – 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556                                 
                               เมื่อวันที่ 5  เมษายน 2556      
 

- รั บรองรายงานการ
ประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเน่ือง   
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 

 

- 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มต ิ
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  ผลการติดตามและประเมินผลวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 ให้กับหน่วยงานเพื่อ
ดําเนินงานวิจัย ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2557  โดยหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณต้องดําเนินการดังนี้ 
     1. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อหน่วยงาน ซึ่งมีกําหนดการรายงานผล 
การดําเนินงาน ดังนี ้
ครั้งที่ 1  รอบ  3 เดือน   (1 ต.ค. - 31  ธ.ค. 55) รายงานภายในวันที่ 15 ม.ค. 56 
ครั้งที่ 2  รอบ  6 เดือน   (1 ม.ค. - 31  มี.ค. 56) รายงานภายในวันที่ 15 เม.ย. 56 
ครั้งที่ 3  รอบ  9 เดือน   (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 56) รายงานภายในวันที่ 15 ก.ค. 56 
ครั้งที่ 4  รอบ 12 เดือน  (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 56)  รายงานภายในวันที่ 15 ต.ค. 56 
     2. รายงานผลการติดตามการประเมินแผนงาน/โครงการวิจัยงบประมาณภายใน ของ 
มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยการประเมินผลโครงการฯ รอบ 6 เดือน           
(1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) กําหนดส่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และรอบ 12 
เดือน     (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) กําหนดส่งวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
     3. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ตามระเบียบฯ หมวดที่ 2 ข้อที่ 15 หัวหน้า
โครงการวิจัย   ตองส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตามจํานวนที่สถาบันกําหนด พรอมสรุป
รายงานการใชจายเงินโครงการวิจัย ตามแบบ วจ.2 ตอหนวยงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับเงินงวดสุดท้าย 
     จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตามตารางที่แนบ ซึ่งหากหน่วยงานไม่รายงาน
ผลตามเรื่องดังกล่าว มีผลให้ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(NRPM) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและระบบบริหารงานวิจัย มทร.     
พระนคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณปีถัดไป  
 

1. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
รายละเอี ยดการติ ดตามและ
ประเมินผลในส่วน ข้อ 2. รายงาน
ผลการติ ดตามการประ เมิ น
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณภายใน ของ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2556โดยการ
ประเมินผลโครงการฯ รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน และ
มติเห็นชอบให้ปรับลดข้ันตอน
การติดตามตามเรื่องดังกล่าว 
โดยให้หน่วยงานรายงานตาม
เรื่องดังกล่าวครั้งเดียวในรอบ 12 
เดือน  
2.  มอบกรรมการฯ แจง้
ผู้รบัผิดชอบให้คณะเร่งดําเนินการ
ตามข้อ  1-3 

4.2  องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

        ประธานได้หารือในที่ประชุมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ  2 รูปแบบ ดังนี้  

1) รวมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการอยู่ในชุดเดียวกัน โดยให้ทํางาน
ร่วมกัน 

2) แยกคณะกรรมการเป็น  2  ชุด  และแยกการทํางาน       

- เห็นชอบตามข้อ 1  
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มต ิ
4.3  รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมายคุณภาพ  รอบ 12 เดือน           
(วันท่ี 1 เมษายน 2555 -  30 กันยายน 2556) 
          ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมายคุณภาพ รอบ 12 เดือน จาก 9 คณะ            
1 สถาบัน รวมทั้งสิ้น จํานวน 66 โครงการ มีการรายงานผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น จํานวน 65 
โครงการ อยู่ระหว่างสรุปผล จํานวน 1 โครงการ มีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 34 โครงการ 
อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 26 โครงการ 
          ประธานได้กล่าวว่า โครงการบริการวิชาการในปัจจุบัน การบริหารจัดการเกือบ 100 % 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแล รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงาน หากไม่รายงานผลให้ครบถ้วน
จะมีผลต่อการประเมิน และการนําไปใช้ประกอบข้อมูลตอบตัวช้ีวัดต่างๆ และเรื่องที่มีความสําคัญมาก 
คือ การนําโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณทุกงบประมาณเข้าแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถปรับแผนและนําเข้าแผนเพิ่มเติมได้ และกองนโยบายและ
แผนจะนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง(ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 
ก.ย. 2557) 

- เห็นชอบ  
มอบกรรมการฯ   
แจ้งผูบ้รหิาร
หน่วยงานให้กํากบั
ดูแลและกระตุ้นให้
ผู้รบัผิดชอบโครงการ
จัดส่งเล่มรายงาน
ฉบับสมบรูณ์ ภายใน
วันพฤหัสบดทีี่  31 
ตุลาคม 2556 
 

ระเบียบวาระที่  5 
5.1  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย และ
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที ่ เป้าหมาย  ผลดาํเนินการ 
คะแนน

ประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

5 ข้อ 8 5.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

3 ข้อ 5 5.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัย
ประจํา 

3 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชา
ในสถาบัน = 3.841 คะแนน) 

3.84 บรรลุ
เป้าหมาย 

4.4 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั
การตพีิมพ์หรือเผยแพร ่

3 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชา
ในสถาบัน = 2.667 คะแนน) 

2.67 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4.5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 10 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์=83.000/
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ทั้งหมด =581.500)= ร้อยละ 14.273 เม่ือ
เทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมี
ค่าเท่ากบั 3.568 

3.57 บรรลุ
เป้าหมาย 

4.6 (สมศ.) ผลงานวิชาการที่ได้รบัการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 10 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพ = 31.750/จํานวน
อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจําทัง้หมด 
= 581.500)= ร้อยละ 5.460 เม่ือเทียบค่า
ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า
เท่ากับ 2.730 

2.73 บรรลุ
เป้าหมาย 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่4 การวิจัย 3.81 ดี  

- รับทราบ 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มต ิ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที ่ เป้าหมาย  ผลดาํเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

3 ข้อ 5 5.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3 ข้อ 5 5.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 (สมศ.) ผลการนําความรู้และ
ประสบการณจ์ากการให้บรกิารวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ร้อยละ 5 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ที่นํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=
42.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการทัง้หมด =65.000)=
มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 64.615 เม่ือเทียบ
ค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมี
ค่าเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 (สมศ.) การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

3 ข้อ 5 5.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม 5.00 ดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 5-9 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 

ล าดบัที ่ หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน เมื่อ
ใช้บัญญตัิไตรยางค์

เทียบ ตามกลุม่
สาขาวิชา* 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

 

X ๑๐๐ ผลลัพธ์ 

๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๖.๒๕ 
๑๔๙ 

 

X ๑๐๐ ๔.๑๙ ๑.๐๕ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ ๑๘.๖๓ 

๒๒๘.๕ 
 

X ๑๐๐ ๘.๑๕ ๒.๐๔ ต้องปรับปรุง 

๓ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๖.๗๕ 
๘๑ 

 

X ๑๐๐ ๘.๓๓ ๒.๐๘ ต้องปรับปรุง 

๔ คณะบริหารธุรกิจ ๖.๕๐ 
๒๘๓ 

 

X ๑๐๐ ๒.๓๐ ๑.๑๕ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๗.๓๘ 

๑๘๗ 
 

X ๑๐๐ 
๙.๒๙ ๒.๓๒ ต้องปรับปรุง 

๖ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๓๗.๐๐ 
๓๔๘ 

 

X ๑๐๐ 
๑๐.๖๓ ๒.๖๖ พอใช้ 

๗ คณะศิลปศาสตร ์ ๓.๑๓ 
๒๕๙.๕๐ 

 

X ๑๐๐ 
๑.๒๑ ๐.๖๐ 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๘ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

๑๖.๗๕ 
๑๑๐ 

 

X ๑๐๐ 
๑๕.๒๓ ๓.๘๑ ดี 

๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบ 

๗.๘๘ 
๕๕ 

 

X ๑๐๐ 
๑๔.๓๓ ๓.๕๘ ดี 

สถาบนั  ๒.๑๔ ต้องปรับปรุง  

- รับทราบ 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มต ิ

ตัวบ่งช้ีที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 

ล าดับที ่ หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
เมือ่ใช้

บัญญตัิไตรยางค์
เทียบ รอ้ยละ ๒๐= 

๕ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

 

X ๑๐๐ ผลลัพธ ์

๑ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม ๑๘ 
๑๔๙ 

 

X ๑๐๐ ๑๒.๐๘ ๓.๐๒ พอใช้ 

๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ ๖๖ 
๒๒๘.๕ 

 

X ๑๐๐ 
๒๘.๙๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๓ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๖ 
๘๑ 

 

X ๑๐๐ 
๗.๔๑ ๑.๘๕ 

ต้อง
ปรับปรุง 

๔ คณะบริหารธุรกิจ ๔๘ 
๒๘๓ 

 

X ๑๐๐ 
๑๖.๙๖ ๔.๒๔ ดี 

๕ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๓๐ 
๑๘๗ 

 

X ๑๐๐ 
๑๖.๐๔ ๔.๐๑ ดี 

๖ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ๘๓ 
๓๔๘ 

 

X ๑๐๐ 
๒๓.๘๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗ คณะศิลปศาสตร ์ ๒๔ 
๒๕๙.๕๐ 

 

X ๑๐๐ 
๙.๒๕ ๒.๓๑ 

ต้อง
ปรับปรุง 

๘ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๑๙ 
๑๑๐ 

 

X ๑๐๐ 
๑๗.๒๗ ๔.๓๒ ดี 

๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๑๗ 
๕๕ 

 

X ๑๐๐ 
๓๐.๙๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

มหาวิทยาลัย 
๓๑๑ 

๑,๗๐๑ 
 

X ๑๐๐ ๑๘.๒๘ ๔.๕๗ ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรองคุณภาพ (ตัวบง่ช้ีเชิงปริมาณ) 

 
ล าดับที ่ หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
เมือ่ใช้

บัญญตัิไตรยางค์ 
เทียบ รอ้ยละ  

๑๐= ๕ 

ระดับ 
คุณภาพ ตัวตั้ง 

ตัวหาร 
 

X ๑๐๐ ผลลัพธ ์

๑ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม ๖.๗๕ 
๑๔๙ 

 

X ๑๐๐ ๔.๕๓ ๒.๒๗ ต้องปรับปรุง 

๒ คณะเทคโนลคีหกรรมศาสตร ์ ๑๒.๗๕ 
๒๒๘.๕ 

 

X ๑๐๐ 
๕.๕๘ ๒.๗๙ 

ต้องปรับปรุง 

๓ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๑.๕๐ 
๘๑ 

 

X ๑๐๐ 
๑.๘๕ ๐.๙๓ 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๔ คณะบริหารธุรกิจ ๑๐.๐๐ 
๒๘๓ 

 

X ๑๐๐ 
๓.๕๓ ๑.๗๗ ต้องปรับปรุง 

๕ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑.๕ 
๑๘๗ 

 

X ๑๐๐ 
๐.๘๐ ๐.๔๐ 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๖ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ๓๖ 
๓๔๘ 

 

X ๑๐๐ 
๑๐.๓๔ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗ คณะศิลปศาสตร ์ ๕.๗๕ 
๒๕๙.๕ 

 

X ๑๐๐ 
๒.๒๒ ๑.๑๑ 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๘ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๒.๗๕ 
๑๑๐ 

 

X ๑๐๐ 
๒.๕๐ ๑.๒๕ 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๐ 
๕๕ 

 

X ๑๐๐ 
๐.๐๐ ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

สถาบัน 
๗๗ 

๑,๗๐๑ 
 

X ๑๐๐ ๔.๕๓ ๒.๒๗ ต้องปรับปรุง 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มต ิ

ตัวบ่งช้ีที่ 8  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 

ล าดบัที ่ หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
เมื่อใช้

บญัญตัิไตรยางค์ 
เทียบ ร้อยละ 

๓๐=๕ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

 

X ๑๐๐ ผลลัพธ์ 

๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๑๑ 
๑๔ 

 

X ๑๐๐ 
๗๘.๕๗ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ ๗๒ 
๘๖ 

 

X ๑๐๐ 
๘๓.๗๒ ๕.๐๐ ดีมาก 

๓ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๘ 
๑๒ 

 

X ๑๐๐ 
๖๖.๖๗ ๕.๐๐ ดีมาก 

๔ คณะบริหารธุรกิจ ๕ 
๑๘ 

 

X ๑๐๐ 
๒๗.๗๘ ๔.๖๓ ดีมาก 

๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๙ 
๑๑ 

 

X ๑๐๐ 
๘๑.๘๒ ๕.๐๐ ดีมาก 

๖ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๑๐ 
๓๑ 

 

X ๑๐๐ 
๓๒.๒๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗ คณะศิลปศาสตร ์ ๙ 
๒๕ 

 

X ๑๐๐ 
๓๖.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๘ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๒๑ 
๒๓ 

 

X ๑๐๐ 
๙๑.๓๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๑๐ 
๑๐ 

 

X ๑๐๐ 
๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

สถาบนั 
๑๕๕ 
๒๓๐ 

 

X ๑๐๐ 
๖๗.๓๙ ๕.๐๐ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ี ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก                  
(ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ) 

ล าดบัที ่ หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน
ตามประเด็นการ

พิจารณา 

คะแนน
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๕  ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๓ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๕  ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๔ คณะบริหารธุรกิจ ๕  ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๖ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗ คณะศิลปศาสตร ์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๘ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๔ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

สถาบนั ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก  
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5.3 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 

- รับทราบ 
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5.4  โครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ เพื่อดําเนินงานวิจัย  รวมจํานวน  151  โครงการ งบประมาณจํานวน 
33,775,012  บาท  ของผลผลิตงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจํานวน  95  โครงการ งบประมาณ
จํานวน  23,669,800  บาท ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จํานวน  56  โครงการ  งบประมาณ
จํานวน  10,105,212  บาท   

 
 

- ที่ประชุมมีมติ
รับทราบ และ
มอบใหห้น่วยงาน
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
โครงการวิจัย     
ที่รับการจัดสรร
งบประมาณ  
หากมีการปรับ
หรือแก้ไขช่ือ
โครงการ  หรือ
สัดส่วนนักวิจัยให้
ดําเนินการเสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 
27 ธันวาคม2556  
 

5.5  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กําหนดหลักเกณฑ์การทําสัญญาฯ สําหรับ
โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้
คณะและงบประมาณเงินรายได้วิจัยสถาบัน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สวพ. แจ้งให้หัวหน้า
โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณฯ ดําเนินการทําสัญญารับทนุอุดหนุนวิจัยที ่สวพ. ระหว่างวันที่ 1 - 31 
ตุลาคม 2556  โดยเตรียมเอกสารการทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ดังนี้ 
1. ข้อเสนอการวิจัยประเภท แผนงานวิจัย (แบบ ว-1/ช)  และ/หรือ ข้อเสนอการวิจัยประเภท    
โครงการวิจัย (แบบ ว-1/ด)  จํานวน 3 ฉบับ 
2.  แผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)  จํานวน 3 ฉบับ  

เรื่อง ค าอธิบาย 
1. ประเภทของทุนอุดหนุนการวิจัย 1.1  งบประมาณเงินรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบประมาณแผน่ดิน) 

1.2  งบประมาณเงินรายได้คณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  (งบประมาณ  
       เงินรายได้ของคณะ) 
1.3  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗      
       (งบประมาณเงินรายได้ที่สถาบนัวิจัยและพัฒนาโอนใหค้ณะ) 
1.4  งบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบนั) 

2. ผลผลิตงานวิจัยตามยุทธศาสตร ์
การจัดสรรงบประมาณของ 
มทร.พระนคร 

2.1  ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
2.2  ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

3. เอกสารการทําสญัญารับทุนอุดหนุนวิจัย  3.1  แบบสัญญารับทนุอุดหนนุวิจัย จํานวน 3 ฉบับ (สถาบนัวิจัยและพัฒนาเป็นผู้
จัดพิมพ์  
       แบบสัญญารับทนุอุดหนนุวิจัยของโครงการวิจัยทุกโครงการ ) 
3.2  ข้อเสนอการวิจัยประเภท แผนงานวิจัย (แบบ ว-๑/ช)  และ/หรือ 
       ข้อเสนอการวิจัยประเภท โครงการวิจัย(แบบ ว-๑/ด)  จํานวน 3 ฉบับ 
3.3  แผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑)  จํานวน 3 ฉบับ 

4. ผู้ให้ทุนและผู้รับทุน ๔.1  ผู้ให้ทุน เปน็คณบดี/ผู้อํานวยการ/หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ทียบเท่าคณะ 
       (กรณีผูร้ับทุนเปน็อาจารย์/บุคลากร ในหน่วยงานที่สังกัด) 
๔.2  ผู้ให้ทุน เปน็รองอธิการบดี ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
       (กรณีผูร้ับทุนเปน็คณบดี/ผู้อํานวยการ/หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ทียบเท่าคณะ) 

 

- รับทราบ 
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เรื่อง ค าอธิบาย 
5. ขั้นตอนการทําสญัญา 
รับทุนอุดหนุนวิจัยทีส่ํานักงานสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

5.1  การบันทกึข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัย 
       ให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณทุกโครงการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย   
       ในระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร (RPM-RMUTP)     
       (http://rpm.rmutp.ac.th/) และ print หน้าระบบในหัวข้อ “ข้อมูล
โครงการวิจัย”   
       เพื่อเป็นใช้ประกอบการทําสญัญา 
5.2  สถานที่ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
       ให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณทุกโครงการ รับแบบสญัญารบัทุน  
       อุดหนุนวิจัยและทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยจํานวน 3 ชุด ท่ีสํานักงาน   
       สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.3  การลงนามในสัญญารบัทุนอุดหนุนวิจัย  
       5.3.1  ให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงลายมือชื่อจริงในเอกสารการทําสัญญารับ  
       ทุนอุดหนุนวิจัยทั้ง 3 ชุด (ห้ามถ่ายเอกสาร)  โดยหัวหน้าโครงการวิจัยลงนามใน  
       ฐานะผู้รับทนุ   และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาลงนามในฐานะพยาน 
       5.43.2  ให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงชื่อมุมขวาด้านล่างของเอกสารประกอบการทํา  
       สัญญารับทุนอุดหนนุวิจัยทุกฉบบัและทุกหน้า   
5.4  การลงนามของผู้ใหทุ้น 
       สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผูป้ระสานการลงนามของผู้ให้ทุน (รองอธิการบดี ด้าน
วิจัย  
       และบริการวิชาการ/ คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน ในช่องผู้ให้ทนุ) 

6. ระยะเวลาการทําสญัญา 
 

๖.๑  โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้คณะ และ
งบประมาณ 
       เงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยติดต่อและดําเนนิการทําสัญญารับ 
       ทุนอุดหนุนวิจัยที่สํานักงาน สถาบนัวิจัยและพัฒนาใหเ้สร็จสิ้น  
       ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
๖.๒  โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยติดต่อ
และ 
       ดําเนินการทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยทีส่ํานักงาน สถาบนัวิจัยและพัฒนาให้
เสร็จสิน้ 
       ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

7. การเก็บและการใชเ้อกสาร  
การทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

7.1  เอกสารการทําสญัญารับทุนอุดหนุนวิจัย ฉบับจริง จํานวน  3  ชุด 
       7.1.1  ให้เก็บไว้ท่ีผู้ให้ทนุ (คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด) จํานวน  1  ชุด 
       7.1.2  ให้เก็บไว้ท่ีผูร้ับทุน (หัวหน้าโครงการวิจัย)  จํานวน  1  ชุด 
       7.1.3  ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ใช้เปน็หลักฐานในการเบิกจ่าย 
                 งบประมาณจากกองคลัง จํานวน ๑ ชุด  
7.2  เอกสารสัญญารับทุนอุดหนนุวิจัย ฉบบัสําเนา 
       ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด สําเนาเอกสารประกอบการทําสัญญารับทนุอุดหนนุ
วิจัย  จํานวน  1  ชุด ให้กับสถาบนัวิจัยและพัฒนา พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลโครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี งบประมาณ       
พ.ศ. 2557 เข้าระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RPM) 

       ปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์ของการทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ข้อที่ 5 ส่วนของการ
บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบรหิารงานวิจัยได้กําหนดให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
ทุกโครงการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย  ในระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร ( RPM-RMUTP)   
(http://rpm.rmutp.ac.th/) เพื่อใช้เปน็เอกสารประกอบการทําสัญญาโครงการวิจัยที่ได้รบัการจัดสรร
งบประมาณประจําปี พ.ศ.2557 
 

- รับทราบ      
มอบนักวิจยั
ดําเนินการ 

http://rpm.rmutp.ac.th/
http://rpm.rmutp.ac.th/
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5.7  สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  ครั้งท่ี  2                                                                                        
       ตามที่ สวพ. ไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 
27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ช้ัน 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์การทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งพบว่ามีข้อความในเอกสารสัญญารับทุนฯ ไม่สอดคล้องกับข้ันตอน การ
ดําเนินงาน ที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.... 
เพื่อให้การทํางานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครอบคลุมถึงการตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร ่หรือการนําไปใช้ประโยชน์และสอดคลอ้งกบัข้อมูลการบริหารงานวิจัยในปัจจุบัน  และได้
หารือที่ประชุมขอปรับข้อความในเอกสารสัญญารับทุน ข้อที่ 11 โดยตัดข้อความ “หรือตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)” ดังนี ้   
ข้อความเดิม ข้อ 11  ผลงานวิจัยของผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดการวิจัย  โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการ    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดหรือตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และรายงานในแบบ
รายงานผลที่กําหนดพรอ้มทั้งสง่รายงานดังกล่าวให้แกห่น่วยงานภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ 
ข้อความใหม่  ข้อ 11  ผลงานวิจัยของผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดการวิจัย  โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการ   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด และรายงานในแบบรายงานผลที่กําหนด
พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์                   

- เห็ นชอบข้อความใน
สัญญารับทุนโดยให้ใช้ตาม
แบบเดิมไปพลางก่ อน
เพราะ เนื่ อ งจ ากกา ร
ปรับเปลี่ยนข้อความใน
สั ญ ญ า จ ะ มี ผ ล ท า ง
กฎหมาย หากมี ก า ร
ปรับเปลี่ยนข้อความใน
สัญญาจะต้องผ่ านการ
ตรวจสอบจากนิติกร และ
เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการฯ เพื่ อ
พิจารณาต่อไป 

5.8 หลกัเกณฑ์การเผยแพรผ่ลงานวิจัย ของโครงการวิจัยที่ไดร้ับทุนอุดหนุนวิจัย ประจําปี2557  
       ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย ของโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจําปี 2557 โดยเกณฑ์ตามลักษณะการเผยแพร่ของคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ดังนี ้
รูปแบบเผยแพร่ แบ่งเป็น 2  ลักษณะ คือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และบทความวิจัย 

การเผยแพร ่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ คือ                                                                                          
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ                                                               
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
คุณภาพ                                                                                                                                 
3. นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อทีป่ระชุมทางวิชาการ                                                                    
4. การเผยแพรร่ายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ที่มรีายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐาน
ว่าได ้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยงัวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชาน้ัน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่าง
กว้างขวาง 

- รับทราบ 
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ระยะเวลา  ให้เผยแพรผ่ลงานวิจัยภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดการวิจัย   
               (1 ต.ค. 2557 –  ก.ย. 2558) 
การรายงานผล  ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานผลการเผยแพร่ผ่านคณะต้นสังกัดถึง สวพ. 

 

5.9  ขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความของกองทุนเพ่ือการวิจัย 
 

           งานกองทุนเพื่อการวิจัย สวพ. ได้เนินการจัดทําข้ันตอนการขอรับเงินรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความของกองทุนฯ เพื่อใช้สําหรับเป็นข้ันตอนการดําเนินงานต่อไป โดยนักวิจัย
สามารถดาวโหลดได้ที่  http://ird.rmutp.ac.th/ 

- รับทราบ 

5.10  สรุปการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ   และ
ประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
           สํานักงานคณะกรรมการวิจัย ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และร่วมประกวด ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี พ.ศ.2557 
ระหว่างวันที่   2 - 4 กุมภาพันธ์  2557 ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งผลงานออกเป็น 8 ด้าน (เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  การป้องกันและ
แก้ปัญหาภัยพิบัติ การแพทย์และสุขภาพ การเกษตรและอาหาร การศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก  การสร้างสรรค์และการออกแบบ 
เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการทหาร)  มีกําหนดส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 
2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานฯ ตามเรื่อง
ดังกล่าวจากทั้ง 9 คณะ พบว่า มีหน่วยงานที่ เข้าร่วมจํานวน 3 คณะ 1 สถาบันคือ  คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 โครงการ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 9 
โครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 โครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
2 โครงการ 

- รับทราบ 

5.11  ผลการด าเนินงานของกลุ่มวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
          กลุ่มวิจัย สวพ. สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2555  ถึง 30 กันยายน 2556 ของงานประสานงานวิจัย งานเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีและงานพัฒนา    

- รับทราบ 

5.12  ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
          กลุ่มบริการวิชาการ มีการดําเนินการโครงการและกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สําเร็จลุล่วงได้ดี และมีการประสานงานเพื่อส่งต่อข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยลงสู่คณะ ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสํารวจข้อมูลเพื่อหา
กลุ่มเป้าหมายสําหรับนักวิจัยและผู้รับผิดชอบโครงการ นําไปเสนอของงบประมาณต่อไป 

- รับทราบ 

5.13  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
          ตามผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ ทั้ง 9 คณะ 1 สถาบัน รวมทั้งหมด 66 
โครงการ สามารถดําเนินการตามผลผลิต/ผลลพัธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการและทุกตัวช้ีวัด
ตามค่าเป้าหมายที่กําหนด โดยมีข้อเสนอแนะจากท่านอธิการบดี เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดในระบบ BPM เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้วย จึงถือว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด 
 
 

- รับทราบ 

http://ird.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3/
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5.14  ปฏิทินการประสานงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
         
    อธิการบดีให้ข้อเสนอแนะการจัดประชุมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้มีการประชุม 
จํานวน 4 ครั้ง โดยจัดประชุมหลังการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. และสามารถใช้มติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. เป็นวาระในการประชุม 
 

ล าดับ ว/ด/ป กิจกรรม 
ผู้รบัผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
 
 
 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 2556 
 

ม.ค. - มี.ค. 2557 
 

เม.ย. - มิ.ย. 2557 
 

พ.ค. 2557 
 
ก.ค. - ก.ย. 2557 

 
ต.ค. 2556 – ก.ย. 

2557 
ต.ค. 2556 – ก.ย. 

2557 
ต.ค. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2557 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2557 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 3/2557 
- รายงานผลการดําเนินโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายคุณภาพครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)  
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2557 
- รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานบริการวิชาการ (12 
ครั้ง) 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการตามที่ร้องขอ 
- สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ ครั้งที่ 2 
(รอบ 12 เดือน)              
 - วิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับมหาวิทยาลัย 
- สรุปผลการดําเนินงานและการพัฒนาปรับปรุง 
- นําข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย
และงานบริการ 
  วิชาการ กรรมการประจํา สวพ. และมหาวิทยาลัย 
- รวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ประกอบการจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําปีงบประมาณ ปีถัดไป 

สวพ. / 
คณะกรรมการ 

สวพ. / 
คณะกรรมการ 

สวพ. / 
คณะกรรมการ 

สวพ. / 
คณะกรรมการ 

สวพ. / 
คณะกรรมการ 

คณะ 
 

สวพ. / 
คณะกรรมการ 

คณะ 
 

สวพ. 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ :  1.  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2.  -  ผู้ประสานงาน  :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ) 
         โทรศัพท ์ :  0 2281 0492  โทรศัพท์มือถือ  :  08 6972 9259 

                  -  ผู้ประสานงาน  :  นางสาวดวงตา  เข็มทรัพย ์
         นักวิชาการศึกษา   
                      โทรศัพท ์ :  0 2281 0492 โทรศัพท์มือถือ :  08 1778 3112 

 

 
 
 
 

- รับทราบ 
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5.15  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลผลิต ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

        ในภาพรวมทั้ง 9 คณะ 1 สถาบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 37 โครงการ เป็นเงิน 5 ,000,000 บาท งบประมาณรายได้ 10 โครงการ เป็นเงิน
จํานวน 957,740 บาท และงบประมาณภายนอก 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 24 ,500 บาท 
รวมทั้งสิ้น 48 โครงการ งบประมาณ 5,982,240 บาท รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

คณะ 
โครงการ/งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

แผ่นดิน(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

รายได้ (บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

อื่น ๆ (ภายนอก) 

1.คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

5 436,000 - - - - 

2.คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 

3 600,000 - - 1 24,500 

3.คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

3 254,000 2 42,000 - - 

4.คณะบริหารธุรกิจ 3 310,000 3 290,890 - - 
5.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5 340,000 1 40,000 - - 

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 549,000 2 214,850 - - 
7.คณะศิลปศาสตร ์ 4 551,000 - - - - 
8.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น 

4 770,000 1 20,000 - - 

9.คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

4 390,000 - - - - 

10.สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 800,000 1 350,000 - - 
รวม 37 5,000,000 10 957,740 1 24,500 

  

- รับทราบ 
และมีข้อเสนอแนะให้ทุก
หน่วยงานจัดทําโครงการ
บริการวิชาการภายใต้
โครงการบูรณาการการมี
ส่ ว น ร่ ว ม เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตชุมชนตาม
แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง     
ทุกปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.16  แผนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามหน่วย 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการบริการวิชาการ 48 โครงการ มีแผนการบูรณาการ
การเรียนการสอน  22 โครงการ การบูรณาการกับงานวิจัย 3 โครงการ บูรณาการกับการเรียน
การสอนและวิจัย 8 โครงการ บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 5 โครงการ และไม่ระบุการบูรณาการ 10 โครงการ 
 

- รั บ ท ร า บ แ ล ะ มี
ข้ อ เ ส นอแ นะ ในก า ร
จัดทําโครงการบริการ
วิชาการ ควรระบุการบูร
ณาการทุกโครงการโดย
เมื่อรวมทุกโครงการของ
หน่วยงานควรบูรณาการ
ทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพราะการบูร
ณาการเพียงพันธกิจใด
พันธกิ จหนึ่ ง ส ามารถ
นํ า ไป ใ ช้ ในการตรวจ
ประเมิน คุณภาพของ  
สมศ. ได ้
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ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 

 
 
      นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

                                         ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
 
 

        นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มต ิ

5.17  การจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย  

          สวพ. ได้ประสานงานการเพิ่มสาขาความเช่ียวชาญของทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
โดยปัจจุบบัน จํานวน 2 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาประชากร สําหรับสาขา
ประชากร เป็นสาขาที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเติมและ
ได้รับการเพิ่มเรียบร้อยแล้ว หากคณะใดมีความประสงค์เพิ่มสาขาความเช่ียวชาญ 
ผู้เช่ียวชาญสามารถเพิ่มเติมได้ทุก 3 เดือน โดยแจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ งานประสานงานบริการวิชาการ กลุ่มบริการวิชาการ สวพ. นางสาวดวงตา 
เข็มทรัพย์ โทร 0 2281 0492 

- รับทราบ 

5.18  การส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ 

          จากการลงพื้นที่ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการทําเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานท้องถ่ิน โดยการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับหน่วยงานรับบรกิาร ทําให้ได้ความ
ต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการในพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่าง 
จํานวน 5 จังหวัด คือ จังหวัดอ่างทอง 34 ราย จังหวัดสิงห์บุรี 56 ราย จังหวัด
สมุทรสงคราม 9 ราย จังหวัดเพชรบุรี 18 ราย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 ราย จาก
กลุ่มผู้รับบริการเหล่านี้ คณะสามารถคัดเลือกไปเพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทํา
โครงการบริการวิชาการหรือโครงการวิจัยได้ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถไปดาวน์โหลดได้
ที่ www.ird.rmutp.ac.th/  ข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 

- รับทราบ 

http://www.ird.rmutp.ac.th/

