
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพฒันา  

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ณ หองประชุม ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

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

ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา          ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา (ผศ.อุดมวิชช  พลเยี่ยม)   กรรมการ 
 ๓.  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท)   กรรมการ 
 ๔.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (นายพงษศักดิ์  จตุรนาคากุล) กรรมการ 
 ๕.   ดร.ปริญญา มากล่ิน              กรรมการ 
 ๖.   นางวันด ี มาตสถิตย             กรรมการ 
 ๗.   นายสําเริง แพงศรี              กรรมการ 
 ๘.   นางวันด ี ชวยประยูรวงศ            กรรมการ 
 ๙.  ผศ.วีนา     สงวนพงษ                กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นางสุจินดา รังสิกรรพุม           เลขานุการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 

  ประธานกลาวเปดประชุม และช้ีแจงถึงสาเหตุการเล่ือนประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  จากเดมิวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ เปนวนัท่ี ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เนื่องจากประธานติดภาระกจิ
สวนตัว  จากนัน้ประธานนําเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑  แนะนําคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ประธานไดกลาวแนะนําคณะกรรมการประจําสถาบันวจิยัและพฒันาจาํนวน ๕ ทาน ดังนี ้
  ๑.  ดร.ปริญญา มากล่ิน    ผูชวยคณบดี และหวัหนางานวิจยั จากคณะบริหารธุรกิจ   
  ๒.  นางวนัด ี มาตสถิตย   จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
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  ๓.  นายสําเริง แพงศรี     จากคณะวิศวกรรมศาสตร   
  ๔.  นางวนัด ี ชวยประยูรวงศ  จากกองคลัง   
  ๕. ผศ.วีนา   สงวนพงษ    ผูชวยคณบดีจากคณะศิลปศาสตร  
           เปนเลขานุการคณะกรรมการชุดนี ้
   ประธานไดแนะนํา นางสุจนิดา  รังสิกรรพุม เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ีมารับตําแหนง
เม่ือเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ใหเปนผูชวยเลขานุการ  ของคณะกรรมการประจาํสถาบันวิจยัและพัฒนา ดวย 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ๑.๒  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ประธานแจงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑.๒ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  

  ๑.๓  โครงสรางการบริหารและภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ประธานแจงโครงสรางการบริหารและภารกิจของสถาบันวิจยัและพัฒนา ตามรายละเอียดเอกสาร
หมายเลข ๑.๓ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   

  ๑.๔  เปาหมายคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา  ๒๕๔๙-๒๕๕๑ 
  ประธานแจงวาสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดมากท่ีสุด ตาม
รายละเอียดของเอกสารหมายเลข ๑.๔  และในป ๒๕๕๐ สวพ. ไดคะแนนตัวช้ีวัดจากการประเมิน SAR  
เพียง ๑.๘๗๕ อยูในเกณฑระดับ พอใชเทานั้น ซ่ึงเปนเร่ืองเรงดวนท่ี สวพ. จะตองเรงแกไขปญหาตาง ๆ 
เพื่อใหคะแนนตัวช้ีวัดดกีวานี้ เชน การเพิม่จํานวนงานวจิัยใหได ๑๒๐ เร่ือง/ป ตามเกณฑ ถึงจะไดคะแนน 
๓๐ % สวพ.คงตองขอใหคณะกรรมการฯ ไดชวยกนัผลักดันการทําวิจยัของอาจารยในคณะตาง ๆ ใหมากข้ึน 
  ผศ.วีนา สงวนพงษเสนอให สวพ.และคณะตาง ๆ สรางชุดวิจยัข้ึน  โดยอาจเปนชุดวิจยัท่ีตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของคณะ และเชิญชวนใหอาจารยเขารวมชุดวจิัยเหลานี้  ซ่ึงจะทําให
เกิดนกัวจิัยมากข้ึน  เพราะปญหาของอาจารยคือ ไมทราบจะทําวิจัยเร่ืองอะไรดี และขาดประสบการณในการ
ทําวิจยั จึงไมกลาเสนอหัวขอวิจัย  หากมีหนวยงานสนับสนุนโดยมีหัวขอและมีผูมีประสบการณในการทาํ
วิจัย เปนพี่เล้ียงให อาจเปนวธีิหนึ่งท่ีจะเพ่ิมนักวจิัยใหมากข้ึนได 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  ๑.๕  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๖ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประธาน กลาวแจงรายงานการควบคุมภายในฯ ของสวพ. โดยไดเสนอแผนการปรับปรุงในหัวขอ

กิจกรรมท่ี ๒ การบริหารงานวิจยั  ซ่ึงมีจดุออนในเร่ือง การสนับสนนุแหลงทุนจากภายนอก และนักวิจยัไม
ดําเนินการวิจยัใหเสร็จตามแผน จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงท่ีไดนําเสนอตาม
รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑.๕  

มติท่ีประชุม รับทราบ และท่ีประชุมไดมีความเหน็เพิม่เติมวา ในเร่ืองการสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอกนัน้  อาจเปนเพราะขาดเครือขาย และยังรูจกัหนวยงานภายนอกท่ีมีทุนสนับสนุนนอย ดังนั้น สวพ. 
จะตองหาเครือขายและหาแหลงทุนใหมาก เพราะอาจารยในคณะคงมีศักยภาพไมเทา สวพ.  

สวนเร่ืองการทําวิจยัไมเสร็จตามแผนและ สวพ.ไดกําหนดมาตรการลงโทษนั้น อาจจะเปนอุปสรรค
ตอการสรางนักวิจยัในอนาคตได จึงขอใหสวพ. ทบทวนการปรับปรุงดวย 

 

๑.๖  ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และปงบประมาณ 
๒๕๕๑ (๓ ไตรมาส) 

คณะผูบริหารของสวพ.ไดรายงานผลการดําเนินงานท่ีแตละทานรับผิดชอบ ตามรายละเอียดเอกสาร
หมายเลข ๑.๖ 
  ผศ.อุดมวิชช  พลเยี่ยม  รายงานผลการดาํเนินงาน งานบริหารทั่วไป มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เสนอ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย  ทราบทุกเดือน และงานตาง ๆ ของสถาบันฯ มีการข้ึนเว็บไซด และ
ปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบันทุกวัน 
  ผศ.ทรงสิริ   วชิิรานนท   ฝากคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ ใหคณะ และนักวิจยัชวยเผยแพร การทํา
วิจัย 
  ผอ.สวพ. แจงวา มีปญหาในการติดตามผลงาน โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ จะไมไดผลงาน  สวน
เอกสารรายงานความกาวหนาโครงการวจิัย ปงบประมาณ 2551 มีขอผิดพลาดหลายแหง จะขอนําเสนอใน
การประชุมคร้ังตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

  ๒.๑  การบริหารจัดการงานประชมุคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ประธานขอใหท่ีประชุม กําหนดวาระการประชุมประจําของคณะกรรมการฯ เพื่อประธานจะไดมี
หนังสือแจงตนสังกัดของกรรมการแตละทาน 
  มติท่ีประชุม ประชุมทุกวนัศุกรท่ี 3 ของเดือน ในชวงบาย และขอใหสวพ.มีจดหมายเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุมลวงหนา ๑ สัปดาห  สวนเอกสารแนบนั้นขอใหแยกตางหากเพื่อความสะดวก
ในการอางอิง 
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๒.๒ ขอเสนอการวิจัยประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ และแนวทางการจัดทําขอเสนอการวิจัย   

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  
ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาขอเสนอการวิจยัประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๒ และแนวทางการ

จัดทําขอเสนอการวิจยั   ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓ ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๒.๒ 
 

  มติท่ีประชุม    ในการพจิารณาขอเสนอการวิจัยนั้น ขอให สวพ. เชิญผูทรงคุณวุฒิจาก วช. ๑ คน/
สาขา และอาจารยในคณะจากสาขาน้ัน ๆ สาขาละ  ๒  คน ซ่ึง สวพ. มีทําเนียบอนกุรรมการวิจัยอยู และให
นักวจิัยนําเสนอหัวขอการวิจยัของตนคนละ ๑๕ นาที  จากน้ันผูทรงคุณวุฒิจะซักถามอีก ๕ นาที   และขอให
สวพ.ทําเร่ืองคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิดวย 
 

๒.๓ คณะกรรมการยกรางระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับงานวิจัยและงานบริการทางวิชาการแกสังคม 
  มติท่ีประชุม ควรอยูในเร่ืองแจงเพื่อทราบ วาระท่ี ๑.๗   เพราะมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังมาแลว 
 

๒.๔  การยกรางระเบียบ ขอบงัคับ เก่ียวกับงานวิจัย และงานบริการทางวิชาการแกสังคม 
  มติท่ีประชุม ควรอยูในเร่ืองแจงเพื่อทราบ  วาระท่ี ๑.๘  เพราะมีคณะกรรมการฯยกรางมา
เรียบรอยแลว จึงไมใชหนาท่ีของคณะกรรมการสถาบันฯมาแกไข ดวยเกรงวาจะไมเหมาะสม หากระเบียบ 
ขอบังคับนั้นไมเรียบรอย ควรใหคณะกรรมการชุดเดิมดาํเนินการตอ   

 

 ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ๓.๑  ปญหาของแหลงทุนสนับสนนุ 
  ประธาน เสนอใหนักวิจัยเขียนโครงการขอรับงบประมาณ จากงบประมาณแผนดิน ผลจะไดรับ
มากกวา  ซ่ึง สวพ. มีการจัดอบรมใหความรูเร่ือง วิธีการเขียนของบประมาณวิจยัประจําทุกป และมีการ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการวจิยั เพื่อพิจารณาประเมินขอเสนอโครงการวิจัย รวมถึงจดัลําดับ กอนสง สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ซ่ึง วช. จะพิจารณาโดยคณะกรรมการอิสระ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ มี ๗ 
โครงการ ท่ีไดรับการสนับสนุน แตมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดสรรงบประมาณแผนดินได จึงจดัสรรในสวน
ของงบประมาณผลประโยชนมหาวิทยาลัย สวนในปงบประมาณ ๒๕๕๒ มทร.พระนคร ไดมีขอเสนอ
โครงการวิจัย จํานวน  ๕๕ โครงการ ผานการพิจารณาสนบัสนุน ๒๘ โครงการ  
  ดร.ปริญญา  มากล่ิน แสดงความคิดเห็นสรุปไดดังนี ้

๑. การของบประมาณวจิัย ข้ึนกบันโยบายของผูบริหารระดับสูง 
๒. การพิจารณาความดีความชอบ ไมเคยใหความสําคัญนักวจิัย 
๓. ในคณะควรสรางบรรยากาศวิชาการ และวจิัย 
๔. ต้ังโครงการนักวิจยัพี่เล้ียง   
๕. เสนอให มทร.พระนคร ทําวจิัยเฉพาะทาง เชน เอแบค ทําวิจัย SME  เปนหลัก 
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นางวันดี    มาตสถิตย  เสนอความคิดเหน็ วา มทร.พระนคร   พยายามผลักดันอาจารยใหทําผลงาน 

วิชาการ ขอ ผศ. รศ. ซ่ึงจะตองมีผลงานวิจัยอยางนอยปละ  ๑ เร่ือง แตวางบประมาณการทําวิจยัไดรับนอย  
สวนทางกับภาระกิจท่ีทํา  เสนอ สวพ.  ผลักดันการของบประมาณดวย  
  มติท่ีประชุม    การแสวงหาแหลงทุนนัน้แมวาจะเปนหนาท่ีหลักของ สวพ. แตคณะก็ควรชวยกันหา
แหลงเงินทุนดวย 
 

ปดประชุมเวลา  17.00 น. 
          
 
                  นางสุจินดา   รังสิกรรพุม 
                         ผูจดรายงานการประชุม 
                
                
                                                                             ผศ.วีนา  สงวนพงษ 
                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
                                  


