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เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

1)  การสิ้นสุดรักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 มีรักษาราชการแทนอธิการบดี  
ท่านใหม่คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ทรงคุณวุฒิ )              
และประธานได้รวบรวมผลงานระหว่างรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นเอกสาร 180 วันแห่ง
ความรักและศรัทธา  

2)  สมุดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน  เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี 2556 โดยในปี 2556 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ถูกบรรจุเรื่องเล่าความส าเร็จ เรื่อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็น
น้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม และหมู่บ้านเผือกหอม ต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบล 
ตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี   รวมถึงการเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติและ
เกียรติบัตร การด าเนินงาน “หมู่บ้านเผือกหอม” อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และได้รับการ
ยกย่องเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่ายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 
2556 

3) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยใน
ปีนี้ได้ด าเนินการตีพิมพ์ก่อนเวลาที่ก าหนด และเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย     
เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น และมี
บทความของนักศึกษาระดับปริญญาโทลงตีพิมพ์เพ่ิมขึ้น จึงมีแนวคิดในการแยกเล่มวารสาร
ระหว่างสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 
 
- รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
1) ผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา         

ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม 2556  

วาระ/มต ิ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
เร่ืองเพื่อพิจารณา 
4.1 ทบทวนผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจยัและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มติ : มอบสถาบันวิจยัและพัฒนา พิจารณาวิสัยทัศน์ควรสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดและให้เพิ่มจุดเชื่อมโยงพันธกจิแต่ละพันธกิจ 

ด าเนินการแล้ว 
 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร 

4.3 แนวทางและหลกัเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
ในภาครัฐและภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2552 
มติ : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง 
และประชุมชี้แจงให้นักวิจยัทราบ 
 

ด าเนินการแล้ว     
เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2557 

กลุ่มวิจยั และกองคลัง 

4.4 การด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัยที่มีศักยภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มติ : มอบสถาบันวิจยัและพัฒนา ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กลุ่มวิจยั 

 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 เลขานุการคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19  ธันวาคม 
2556  

 
- รับรองรายงานการ
ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  แนวทางการด าเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เรื่อง 
หลักเกณฑ์และราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
      ประธาน ขอเปลี่ยนวาระที่ 4.1  เป็นวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่อง  เนื่องจากได้มีการพิจารณาไปแล้ว   
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันที่  19 ธันวาคม 
2556  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองคลัง ได้ร่วมจัดโครงการอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร นักวิจัย 
และผู้ร่วมโครงการวิจัย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ป.ป.ช. ให้ความรู้ และได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงิน
สนับสนุนให้ทุนการวิจัย ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แจ้งเวียน
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส่งหนังสือถึงคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
       คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ ตามประกาศ รายการค่าตอบแทนนักวิจัย อัตราไม่เกิน       
ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณโครงการวิจัย ควรเพ่ิมค าว่า แต่ไม่รวมงบลงทุนและค่าครุภัณฑ ์ 

 
- รับหลักการ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ เพ่ือ
ปรับปรุง และมอบ
กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนาด าเนินการ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การประเมินผลคุณภาพผลงานวิจัย 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการด าเนินการประเมินผลคุณภาพข้อเสนอการวิจัย โดย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย และจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยภายใน
เดือนที่สองของปีงบประมาณ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ           
แต่ยังมิได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอแบบประเมิน
ร่างรายงานวิจัย มทร.พระนคร เพ่ือพิจารณา โดยแบบที่  1 เป็นการประเมินตามรายข้อ        
มี 5 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน  แบบที่ 2 เป็นการประเมินแบบให้เกรด A B C D มี 7 ข้อ 
ซึ่งทั้ง 2 แบบมีทั้งข้อดีและข้อเสีย   
        คุณเวชยันต์   เฮงสุวนิช  เสนอแนะให้มีการประเมินคุณภาพข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 คน โดยประเมิน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประเมินข้อเสนอการวิจัย ครั้งที่ 2 ประเมินร่างรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 ประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 4 ประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
โดยสามารถเปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแนะน าและพัฒนางานของผู้ท าวิจัยได้ และให้มีค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย โดยอาจใช้เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงควรเพ่ิมงบประมาณ
กองทุนเพ่ือการวิจัย 
         ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร ควรพิจารณาบทความที่มาจากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
อย่างแท้จริง 

 

 
-มอบสถาบันวจิัยและ
พัฒนา น ารปูแบบและ
ข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวจิัยและพฒันา 
เข้าพิจารณาในทีป่ระชุม
คณะกรรมการพฒันา
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- มอบรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร น า
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เพิ่มงบประมาณกองทุน
เพื่อการวิจัย และการ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
อัตราการจา่ย
เงินกองทนุเพื่อการวิจัย
เป็นเงนิรางวัลสนบัสนนุ
การตีพิมพบ์ทความใน
วารสาร เข้าพจิารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการวิจยั 
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เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 
4.2  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556) 
      ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ จ านวน 4 โครงการ ด าเนินการก่อนแผนปฏิบัติ
ราชการ จ านวน 1 โครงการ อีก 3 โครงการ ยังไม่ถึงเวลาด าเนินการ 
      ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 6 
โครงการ มีโครงการที่ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการไปอยู่ไตรมาสที่  2 – 4 จ านวน 2 
โครงการ คือ โครงการการจัดนิทรรศการวิจัยสิ่งประดิษฐ์กับหน่วยงานภายนอก  กิจกรรมที่ 1 
งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2557 ระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 
2557 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นวันที่ 
23 - 26 มิถุนายน 2557  และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยที่มีศักยภาพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2556 กุมภาพันธ์ 
2557 พฤษภาคม 2557 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ เป็นด าเนินการระหว่างเดือน
มกราคม – กรกฎาคม 2557 
      งบเงินอุดหนุน  1. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ 1,286,200 บาท ได้รับอนุมัติ จ านวน 118 โครงการ    
เป็นเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1,000,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ งบกลาง
มหาวิทยาลัย จ านวน 286,200 บาท  2. กองทุนเพ่ือการวิจัย งบประมาณ 2,771,300 บาท    
ไตรมาสแรกยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 5 โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ 
      ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้   โครงการวิจัยสถาบัน งบประมาณ 1,200,000 
บาท ประกอบด้วย 22 กิจกรรม มีส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 311,000 บาท ส่วนอีก 17 กิจกรรม เป็นของคณะและหน่วยงานภายใน 
       ประธาน เสนอว่า ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในส่วนที่เป็นของคณะ 
และหน่วยงานภายใน โดยให้รายงานเป็น 6 เดือน/ครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มอบกลุ่มวิจัย และ
กลุ่มบริการวิชาการ 
รายงานผลการปฏิบัติ
งานวิจัยและงาน 
บริการวิชาการ ใน 
ภาพรวมของ 
มหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งต่อไป โดย
ใช้ผลการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงิน ปีละ 2 
ครั้ง คือ ไตรมาส 2  
และ ไตรมาส 4 
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เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 
4.3 แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2557 
ความเสี่ยงด้านการวิจัย : เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ของแต่ละคณะเพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของ ปี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เห็นชอบ 

4.4  แผนการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มบรกิารวิชาการได้น านักวิจยั และผู้รบัผิดชอบ

งานบริการวิชาการระดับคณะลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน ใน
โอกาสจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 
– 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่างและภาคกลางตอนบน ต่อมาได้น า
ข้อมลูสรุปความต้องการที่ส าคัญสู่การจดัท าแผนการบริการวิชาการของ มทร.พระนคร  

กลุ่มบริการวิชาการ จึงขอเสนอแผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
1. พ้ืนที่การให้บริการบริการวิชาการ 
1.1 พ้ืนที่หลัก : พ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 8 จังหวัด เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย

สังกัดอยู่ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
1.2 พ้ืนที่รอง : พ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด เนื่องจากมหาวิทยาลัยเคยสังกัด

อยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนบน เมื่อปี 2548-2552 จึงมีกลุ่มที่ให้บริการต่อเนื่องและมี
เครือข่ายการท างานเดิมอยู่ 

1.3 พ้ืนที่อ่ืนๆ เป็นพื้นที่ที่ด าเนินการในลักษณะเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของ 
พ้ืนที่ 

2. ลักษณะโครงการการให้บริการวิชาการ 
2.1 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

1) โครงการบริการวิชาการท่ีเน้นความต้องการ/ปัญหาของชุมชน ตามจุดเน้นของคณะ 
2) โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นความร่วมมือของหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
2.2 การบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 
 

 
- เห็นชอบ 
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เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 
3. การบูรณาการ 
เน้นให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ พ้ืนที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือรับทราบ
นโยบายการพัฒนากลุ่ม OTOP และจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับผู้ประกอบการ OTOP ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท สรุปและคัดเลือกชุมชนเพ่ือด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่อไป โดยมีกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง จ านวน 46 สถานประกอบการ 
และพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 79 สถานประกอบการ  
 

 
- รับทราบ 
 
 
 

5.2  ผลการด าเนินงานสถาบันวจิัยและพัฒนา ประจ าเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 
      ผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 7 เรือ่ง เดือนมกราคม 2557 จ านวน 8 เรื่อง 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

- รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
      ก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรายไตรมาส ในวันพฤหัสบดีที่ 2 
ของเดือนแรกในไตรมาสถัดไป เวลา 13.30 น. 
 

 
- รับทราบ 
 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  
 
 
 
                  (นางสาวรุจิรา   จุ่นบุญ) 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
                    (นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม) 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


