
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

โครงการสงเสริมส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วันจันทรท่ี 29  กุมภาพันธ พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 น. 

หองประชุมอินทนิล 1 ช้ัน 5 สํานักงานอธิการบดี  

-------------------------------------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย  

2. นายประกอบ   ชาติภุกต รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

3. นางรุงอรุณ   พรเจริญ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4. นางสาวนิอร   ดาวเจริญพร ผูชวยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  กรรมการ 

5. นางสาวฉันทนา ปาปดถา แทน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ  

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

6. นางสาววริสรา   ยงยิ่งประเสริฐ แทน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ  

  คณะบริหารธุรกิจ 

7. นายชาญวิทย ปราบพยัคฆ แทน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. ผูชวยศาสตราจารยปฏิภาณ  ถ่ินพระบาท  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร 

9. ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ     วิชิรานนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  คณะศิลปศาสตร 

10. นายวิโรจน   ยิ้มขลิบ   แทน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

11. นายคณิต   อยูสมบูรณ แทน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

12. นายสิงหแกว ปอกเท่ิง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

   และเลขานุการ 

13. นางสาวอินทธีมา   หิรัญอัครวงศ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและ

     

14. นางสาวพัชรนันท   ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

15. นางสาวเรณู   ยะแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูชวยเลขานุการ 

ประธานกรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวดวงกมล  ตั้งสถิตพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

ผูไมมาประชุม 

  - ไมมี -  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ประธานในท่ีประชุม ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี ฝายวิชาการและวิจัย 

ไดกลาวเปดประชุมการพิจารณาขอเสนอโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 และกลาวถึงการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการทําโครงการ ในปงบประมาณ      

พ.ศ. 2560 ควรเรงใหมีการดําเนินงานใหเร็วข้ึน โดยเริ่มตั้งแตตนปงบประมาณในชวงเดือน ตุลาคม เพ่ือใหเกิดความ

รวดเร็ว ในการเบิกจายงบประมาณให กับนัก ศึกษาและดําเนินการเสร็จสิ้ นตามมหาวิทยาลัยกําหนด                  

และมอบ นายสิงหแกว  ปอกเท่ิง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังตอไปนี้ 

  1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจง 

 1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับขอเสนอโครงการเพ่ือ

ขอการสนับสนุนทุนโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจงรายละเอียดของหลักเกณฑในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ดังนี้  

  1) ประเภทของโครงการและทุนสนับสนุน 
  (1) โครงการกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ       

และนวัตกรรม สนับสนุนทุนไมเกิน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอโครงการ 
  (2) โครงการกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการทดลองในหองปฏิบัติการ 

หรือพัฒนาผลิตภัณฑ สนับสนุนทุนไมเกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) ตอโครงการ 
   (3) โครงการกลุมสาขาสังคมศาสตร สนับสนุนทุนไมเกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 
ตอโครงการ  

   2) คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
   (1) เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 – 4 ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
   (2) ผูขอรับทุนตองมีอาจารยท่ีปรึกษารับรองการดําเนินโครงการ 
   (3) ผูขอรับทุนสามารถขอรับทุนสนับสนุนไดเพียง 1 โครงการ เทานั้น 
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 3) คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา 
  (1) อาจารย 1 ทาน เปนอาจารยท่ีปรึกษาของโครงการท่ีเสนอขอรับทุนไดไมเกิน  
๓ โครงการ 
  (2) ตองเปนผูท่ีดําเนินการควบคุมการสงรายงานฉบับสมบูรณในปท่ีผานมาใหครบถวน 
  (3) อาจารยท่ีปรึกษาตองเปนผูท่ีรับผิดชอบนักศึกษาท่ีไดรับทุนใหมีการเผยแพร
ผลงานตามขอกําหนดลักษณะการเผยแพรผลงาน (4.3.4) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  - ไมมี –  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  การจัดสรรงบประมาณโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558  

  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงในท่ีประชุมใหทราบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558        

ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณรายจาย งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,000,000 บาท และงบประมาณ     

เงินรายได (งบกลางมหาวิทยาลัย) จํานวน 928,500 บาท งบประมาณรวม 1,928,500 บาท เพ่ือจัดสรรใหกับ

โครงการท่ีผานการพิจารณาจํานวน 123 โครงการ ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางรายงานผลดําเนินงาน การนําไปใช

ประโยชนจากหนวยงาน ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดดังนี้  
 

หนวยงาน 
รวม

จํานวน
โครงการ 

สนับสนุนดวยงบประมาณ 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

รายจาย 
รายได (งบกลาง
มหาวิทยาลัย) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 16 16 287,700.00 0 0 287,700.00 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 22 22 289,000.00 0 0 289,000.00 

3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 0 0 0.00 0 0 0.00 

4. คณะบริหารธุรกิจ 1 1 8,500.00 0 0 8,500.00 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 15 237,900.00 0 0 237,900.00 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 23 10 176,900.00 13 240,900.00 417,800.00 

7. คณะศิลปศาสตร 0 0 0.00 0 0 0.00 

8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 19 0 0.00 19 232,200.00 282,300.00 

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 27 0 0.00 27 54,000.00 405,300.00 

รวม 123 64 1,000,000.00 59 928,500.00 1,928,500.00 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  4.1 การพิจารณาโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

ไดอนุมัติงบประมาณรายจาย งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,000,000 บาท เพ่ือใหการสนับสนุนและสงเสริมการทํา        

ปริญญานิพนธ สารนิพนธ แผนงานพิเศษ โครงการวิจัย โครงงานพิเศษ แผนงานเฉพาะบุคคล แกนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยในปงบประมาณนี้ มีขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ รวมจํานวน 102 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 1,206,019 บาท (หนึ่งลานสอง

แสนหกพันสิบเกาบาทถวน) ซ่ึงมีวงเกินจากท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหจํานวน 206,019 บาท (สองแสนหกพันสิบเกา

บาทถวน) โดยผอ.สวพ. ขอใหท่ีประชุมรวมหารือแนวทางการปรับลดงบประมาณตามวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสรร

ใหซ่ึงหากปรับลดทุกโครงการ อยูท่ีโครงการละประมาณรอยละ 6.8 ของงบประมาณ โดยประธานไดหารือตัวแทน

จากทุกหนวยงานท่ีเขารวมประชุมวาสามารถดําเนินการไดหรือไม หากปรับลดงบประมาณแลวไมสามารถดําเนินการได

สงผลให คุณภาพของโครงการลดลง ซ่ึงจะมอบหมายให  สวพ.  ดําเนินการเสนอเรื่องถึงมหาวิทยาลัย                  

เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม และคณะกรรมการไดรวมกันหารือในท่ีประชุม              

มีมติท่ีเห็นชอบดังนี้ 

  1. โครงการท่ีเปนลักษณะการสํารวจขอมูล (Survey) สนับสนุนงบประมาณ 7,000 บาท และปรับ

ลดงบประมาณ ประมาณรอยละ 6.8  คงเหลือโครงการละ 6,600 บาท  

  2. โครงการท่ีเปนลักษณะของการทําระบบ และการผลิตสื่อ ใหสนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท 

และปรับลดงบประมาณ ประมาณรอยละ 6.8 คงเหลือโครงการละ 9,320 บาท  

  3. โครงการท่ีเปนลักษณะของการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาท    

และปรับลดลงงบประมาณ ประมาณรอยละ 6.8  คงเหลือโครงการละ 14,000 บาท  

  4. โครงการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ

การออกแบบ ท่ีประชุมขอปรับลดงบประมาณอยูระหวาง 12,000 -13,500 บาท เนื่องจากราคาวัสดุท่ีใชในการจัด

โครงการมีราคาต่ํากวา และผลงานไมไดออกมาในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ เชน การสรางเครื่องตางๆ  

  มีรายชื่อโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพรอมนี้ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  - ไมมี – 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1  การเผยแพรผลงานโครงการส ง เสริมสิ่ งประดิษฐ และนวัตกรรมเ พ่ือคนรุน ใหม              

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 นายวิโรจน  ยิ้มขลิบ  ตัวแทนจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไดแจงในท่ี

ประชุมวาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับขอเสนอโครงการ เพ่ือขอการ

สนับสนุนทุนโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดกําหนด

เง่ือนไข  ไววา ผลงานของโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตองตีพิมพ หรือเผยแพร หรือนําไปใชประโยชน

อยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลา 1 ป หลังสิ้นสุดการดําเนินโครงการ ตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และรายงานในแบบรายงานผล          

ท่ีกําหนดพรอมท้ังสงรายงานดังกลาวใหแกคณะท่ีสังกัดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดมีการตีพิมพ หรือเผยแพร 

หรือนําไปใชประโยชนโดยลักษณะการเผยแพรผลงาน มี 4 เรื่องดังนี้  

  1) การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ 

  2) การนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ 

  3) เปนผลงานท่ีสามารถใชในการตอบตัวชี้วัดของคณะในดานประกันคุณภาพการศึกษา หรือ 

  4) การนาํไปใชประโยชน/การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (มีใบตอบรับการใชประโยชนจากผูนําชุมชน) 

 โดยนายวิโรจน ยิ้มขลิบ ไดเสนอในท่ีประชุมวา ควรเพ่ิมชองทางการเผยแพรผลงาน           

ในรูปแบบของการนําผลงานเขารวมในลักษณะการเผยแพรผลงานจัดนิทรรศการท้ังหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอก เพ่ือใหนักศึกษามีชองทางการเผยแพรผลงานสูสาธารณะชนมากข้ึน 

มิติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบ สวพ.เพ่ิมเติมขอมูลดังกลาวลงในแบบรายงานการเผยแพรผลงาน (แบบสวพ-สสน-3) 

  6.2 การเพ่ิมจํานวนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการโครงการสงเสริม

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ตามประกาศโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหมประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2559 ใน ขอ 3.3.1 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา อาจารย 1 ทาน เปนอาจารยท่ีปรึกษาของโครงการท่ีเสนอ

ขอรับทุนไดไมเกิน 3 โครงการ และอาจารยวริสรา ยงยิ่งประเสริฐ ไดเสนอในท่ีประชุมวาจะเปนไปไดหรือไม ในป

ตอไปขอเพ่ิมจํานวนจาก 3 โครงการ เปน 5 โครงการ /ตออาจารยท่ีปรึกษา 1 ทาน เนื่องจากในบางสาขาของคณะ

บริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยนอย ไมเพียงพอตอนักศึกษา ท่ีประชุมไดรวมกันหารือโดยมีความคิดเห็นรวมกันวา

งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยใหจัดสรรใหในแตละปมีจํานวนจํากัด และเพ่ือใหนักศึกษามีสิทธิ์ไดรับการสนับสนุนทุน

อยางท่ัวถึง จึงเห็นวาไมควรเพ่ิมจํานวนโครงการดงัท่ีอาจารยวริสรา  ยงยิ่งประเสริฐ เสนอในท่ีประชุม  
 

มิติท่ีประชุม เห็นชอบใหอาจารยท่ีปรึกษา 1 ทาน เปนท่ีปรึกษาของโครงการท่ีเสนอขอรับทุนไดไมเกิน 3 โครงการ 
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