
วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุชั้น ๒  อาคาร ๔๒ 

 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
                    ๑.๑ เอกสารเผยแพร่ด้านการวิจัย 
  ๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการท า
และเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๕๗ 
  ๑.๓ นโยบายและการพัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร 
      

ระเบยีบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสบืเนื่อง 

 

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
             
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๕.๑  การเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ 
วิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จาก วช.) และขอรับทนุสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพระนคร 

 
ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  ๖.๑  การติดตามงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 การประชุมคณะกรรมการวจิัยประจ าคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุชั้น ๒  อาคาร ๔๒ 

 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตกุล อินทรผดุง กรรมการ 
๓. ดร.ศศิธร                คนทน  กรรมการ 
๔. ดร.ณัฎฐ์    มากุล  กรรมการ 
๕. อาจารย์อิสรี           ศรีคุณ  กรรมการ 
๖. นางพิชญา    สกุลสุธีบุตร กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  รองศาสตราจารย์บุญเกียรต ิ  ไทรชมภ ู ติดราชการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. ดร.มณฑล    จันทร์แจ่มใส คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ศร ี  แก่นสม  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 ๓. ดร.ชาญชัย    วัลลิสุต  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี 

อุตสาหการ 
 ๔. อาจารย์อุไรวรรณ   ค าภูแสน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมการผลิต 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย    แหวนเพชร  ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม 
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑    เอกสารเผยแพร่ด้านการวิจัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย    แหวนเพชร ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง เอกสาร

เผยแพร่ด้านการวิจัย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท าขึ้นในคราวการประชุมเสวนา
สัญจร เพื่อจัดท ากรอบการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ ประกอบด้วย ๑) กรอบการวิจัย ประจ าปี ๒๕๕๗  
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  ๒) ร่างกรอบการวิจัยโครงการภายใต้ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี ๒๕๕๗  
โครงการนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ๓) ร่างบทสรุปผู้บริหาร (ยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นการปฏิรูปการศึกษา และสร้างสรรค์การเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  (รายละเอียด              
ดังเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  



 

 

 
๑.๒    ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการ 

ท าและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย    แหวนเพชร ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ระเบียบ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการท าและเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๑.๓ นโยบายและการพัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   แหวนเพชร ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นโยบายและการ
พัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้  

๑. ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัย ๙ สาขาวิชา เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
๒. ส่งเสริมให้สาขาวิชาร่วมกันผลิตงานวิจัยอย่างน้อย ๑ สาขาวิชา ๑ ผลงานวิจัยต่อป ี
๓. เสริมสร้างความรู้ในงานวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
๔. จัดโครงการน าเสนอลผลงานวิจัยต่อที่ประชุม ปีละ ๑ ครั้ง 
๕. สร้างระบบกลไกในการให้ค าปรึกษางานวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร 
๖. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา ท าวิจัยร่วมกันเพื่อการตีพิมพ์ การ

น าเสนอในเวทีประชุม และการจดสิทธิบัตร 
๗. สร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านวิจัยกับภาครัฐหรือเอกชน เพื่อขอทุนสนับสนุนการ

วิจัย 
๘. ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อการน าเสนอผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ
๙. พัฒนาโจทย์เพื่อการวิจัย เพื่อเป็นกรอบให้คณาจารย์เพ่ือการท าวิจัย 
๑๐.  สร้างทีมนักวิจัย เพื่อไปรับงานวิจัยจากภาครัฐหรือเอกชน 
๑๑.  ก ากับติดตามการท าวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรให้เป็นไปตามแผน และนโยบาย 

ของคณะกรรมการประจ าวิจัยคณะ 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   แหวนเพชร ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมีมตใิห้ไป
พิจารณาในคราวการประชุมคั้งต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

  - ไม่มี – 



 

 

 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 - ไม่มี -   
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   ๕.๑ การเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จาก วช.) และขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   แหวนเพชร ประธานให้กรอบแนวคิดเรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ๓ เรื่อง คือ 

๑. เรื่องการพัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อความ 
ยั่งยนื 

๒. เรื่องการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส คณบดี ให้ข้อคิดเพิ่มเติมว่า การเขียนข้อเสนอโครงการ 

เพื่อของบประมาณ ควรเขียนในลักษณะโครงการร่มใหญ ่เช่น  
๑) เรื่อง Green University ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลายๆด้านสามารถท าวิจัยเป็น 

ร่มใหญ่ได้ เช่น การจัดการพลังงาน การออกแบบและสารสนเทศ ฯลฯ 
   ๒) เรื่องสังคมผู้สูงอาย ุ
                               ซึ่ง ๒ เรื่องนี้ จะมีจุดแข็งสามารถท าได้ครบทกุมิติ 
   หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกันหาแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนวิจัยโดยมีมติให้แบ่งกลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการ ดังนี ้

 
กลุ่ม ประกอบด้วยสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่ม 

๑. กลุ่มออกแบบ   สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์ฯ 

ดร.ศศิธร   คนทน 
ผศ.ปาริชาติ  รัตนพล 

๒. กลุ่มเทคโนโลย ี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์

รศ.บุญเกียรติ ไทรชมภ ู
ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง 
 

๓. กลุ่มอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

ผศ.ดร.วรนุช  แจ้งสว่าง 
ดร.ชาญชัย  วัลลิสุต 

๔. กลุ่มสถาปัตยกรรม / อาคาร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

ดร.ธนาวุฒิ    ขุนทอง 
ดร.ณัฎฐ์   มากุล 



 

 

โดยให้แต่ละกลุ่มจัดส่งโครงการวิจัยภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่คุณพชิญา  สกุลสุธีบตุร ส่วน
แบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ  
  ๖.๑  การติดตามงานวิจัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   แหวนเพชร ประธานมอบฝ่ายเลขานุการติดตามงานวิจัย ดังนี ้
  ๑) งานวิจัย ๑ สาขา ๑ งานวิจัย ทางสาขารับทุนวิจัยไปแล้วกี่สาขา และยังไม่ท าสัญญารับ
ทุนวิจัยกีส่าขา 
  ๒) ทุนพัฒนาการเรียนการสอน มีการประกาศให้ทุนของคณาจารย์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไปแล้วกี่ทุน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 

            นางปรียาวัลย์    ทพิย์จันทร์ 
             ผู้พิมพ ์
 
นางพิชญา  สกุลสุธีบุตร 

ผู้บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม 
 
 

                                                                 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


