รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุม ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม)
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (นายพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล)
ดร.ปริญญา มากลิ่น
นางวันดี มาตสถิตย
นายสําเริง แพงศรี
นางวันดี ชวยประยูรวงศ
ผศ.วีนา สงวนพงษ

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสุจินดา รังสิกรรพุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการสถาบันวิจยั และพัฒนา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และชี้แจงถึงสาเหตุการเลื่อนประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จากเดิมวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เปนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เนื่องจากประธานติดภาระกิจ
สวนตัว จากนัน้ ประธานนําเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานไดกลาวแนะนําคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนาจํานวน ๕ ทาน ดังนี้
๑. ดร.ปริญญา มากลิ่น ผูชวยคณบดี และหัวหนางานวิจยั จากคณะบริหารธุรกิจ
๒. นางวันดี มาตสถิตย จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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๓. นายสําเริง แพงศรี
จากคณะวิศวกรรมศาสตร
๔. นางวันดี ชวยประยูรวงศ จากกองคลัง
๕. ผศ.วีนา สงวนพงษ ผูชวยคณบดีจากคณะศิลปศาสตร
เปนเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้
ประธานไดแนะนํา นางสุจนิ ดา รังสิกรรพุม เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มารับตําแหนง
เมื่อเดือน มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ใหเปนผูชวยเลขานุการ ของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานแจงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑.๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ โครงสรางการบริหารและภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานแจงโครงสรางการบริหารและภารกิจของสถาบันวิจยั และพัฒนา
หมายเลข ๑.๓
มติที่ประชุม รับทราบ

ตามรายละเอียดเอกสาร

๑.๔ เปาหมายคุณภาพสถาบันวิจยั และพัฒนา ปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑
ประธานแจงวาสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เปนหนวยงานที่รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัดมากที่สุด ตาม
รายละเอียดของเอกสารหมายเลข ๑.๔ และในป ๒๕๕๐ สวพ. ไดคะแนนตัวชีว้ ัดจากการประเมิน SAR
เพียง ๑.๘๗๕ อยูในเกณฑระดับ พอใชเทานั้น ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนที่ สวพ. จะตองเรงแกไขปญหาตาง ๆ
เพื่อใหคะแนนตัวชีว้ ัดดีกวานี้ เชน การเพิม่ จํานวนงานวิจัยใหได ๑๒๐ เรื่อง/ป ตามเกณฑ ถึงจะไดคะแนน
๓๐ % สวพ.คงตองขอใหคณะกรรมการฯ ไดชวยกันผลักดันการทําวิจยั ของอาจารยในคณะตาง ๆ ใหมากขึ้น
ผศ.วีนา สงวนพงษเสนอให สวพ.และคณะตาง ๆ สรางชุดวิจยั ขึ้น โดยอาจเปนชุดวิจยั ที่ตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของคณะ และเชิญชวนใหอาจารยเขารวมชุดวิจัยเหลานี้ ซึ่งจะทําให
เกิดนักวิจัยมากขึ้น เพราะปญหาของอาจารยคือ ไมทราบจะทําวิจัยเรื่องอะไรดี และขาดประสบการณในการ
ทําวิจยั จึงไมกลาเสนอหัวขอวิจัย หากมีหนวยงานสนับสนุนโดยมีหัวขอและมีผูมีประสบการณในการทํา
วิจัย เปนพี่เลีย้ งให อาจเปนวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มนักวิจัยใหมากขึ้นได
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๕ รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๖ ของมหาวิทยาลัยฯ
ประธาน กลาวแจงรายงานการควบคุมภายในฯ ของสวพ. โดยไดเสนอแผนการปรับปรุงในหัวขอ
กิจกรรมที่ ๒ การบริหารงานวิจยั ซึ่งมีจดุ ออนในเรื่อง การสนับสนุนแหลงทุนจากภายนอก และนักวิจยั ไม
ดําเนินการวิจยั ใหเสร็จตามแผน
จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงที่ไดนําเสนอตาม
รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑.๕
มติที่ประชุม รับทราบ และที่ประชุมไดมีความเห็นเพิม่ เติมวา ในเรื่องการสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอกนัน้ อาจเปนเพราะขาดเครือขาย และยังรูจกั หนวยงานภายนอกที่มีทุนสนับสนุนนอย ดังนั้น สวพ.
จะตองหาเครือขายและหาแหลงทุนใหมาก เพราะอาจารยในคณะคงมีศักยภาพไมเทา สวพ.
สวนเรื่องการทําวิจยั ไมเสร็จตามแผนและ สวพ.ไดกําหนดมาตรการลงโทษนั้น อาจจะเปนอุปสรรค
ตอการสรางนักวิจยั ในอนาคตได จึงขอใหสวพ. ทบทวนการปรับปรุงดวย
๑.๖ ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และปงบประมาณ
๒๕๕๑ (๓ ไตรมาส)
คณะผูบริหารของสวพ.ไดรายงานผลการดําเนินงานที่แตละทานรับผิดชอบ ตามรายละเอียดเอกสาร
หมายเลข ๑.๖
ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารทั่วไป มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย ทราบทุกเดือน และงานตาง ๆ ของสถาบันฯ มีการขึ้นเว็บไซด และ
ปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบันทุกวัน
ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท ฝากคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ ใหคณะ และนักวิจยั ชวยเผยแพร การทํา
วิจัย
ผอ.สวพ. แจงวา มีปญหาในการติดตามผลงาน โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ จะไมไดผลงาน สวน
เอกสารรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2551 มีขอผิดพลาดหลายแหง จะขอนําเสนอใน
การประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ การบริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานขอใหที่ประชุม กําหนดวาระการประชุมประจําของคณะกรรมการฯ เพื่อประธานจะไดมี
หนังสือแจงตนสังกัดของกรรมการแตละทาน
มติที่ประชุม ประชุมทุกวันศุกรที่ 3 ของเดือน ในชวงบาย และขอใหสวพ.มีจดหมายเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุมลวงหนา ๑ สัปดาห สวนเอกสารแนบนั้นขอใหแยกตางหากเพื่อความสะดวก
ในการอางอิง
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๒.๒ ขอเสนอการวิจัยประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ และแนวทางการจัดทําขอเสนอการวิจัย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาขอเสนอการวิจยั ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ และแนวทางการ
จัดทําขอเสนอการวิจยั ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๒.๒
มติที่ประชุม ในการพิจารณาขอเสนอการวิจัยนั้น ขอให สวพ. เชิญผูทรงคุณวุฒิจาก วช. ๑ คน/
สาขา และอาจารยในคณะจากสาขานั้น ๆ สาขาละ ๒ คน ซึ่ง สวพ. มีทําเนียบอนุกรรมการวิจัยอยู และให
นักวิจัยนําเสนอหัวขอการวิจยั ของตนคนละ ๑๕ นาที จากนั้นผูทรงคุณวุฒจิ ะซักถามอีก ๕ นาที และขอให
สวพ.ทําเรื่องคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิดว ย
๒.๓ คณะกรรมการยกรางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานวิจัยและงานบริการทางวิชาการแกสังคม
มติที่ประชุม ควรอยูในเรื่องแจงเพื่อทราบ วาระที่ ๑.๗ เพราะมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งมาแลว
๒.๔ การยกรางระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับงานวิจัย และงานบริการทางวิชาการแกสังคม
มติที่ประชุม ควรอยูในเรื่องแจงเพื่อทราบ วาระที่ ๑.๘ เพราะมีคณะกรรมการฯยกรางมา
เรียบรอยแลว จึงไมใชหนาที่ของคณะกรรมการสถาบันฯมาแกไข ดวยเกรงวาจะไมเหมาะสม หากระเบียบ
ขอบังคับนั้นไมเรียบรอย ควรใหคณะกรรมการชุดเดิมดําเนินการตอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ ปญหาของแหลงทุนสนับสนุน
ประธาน เสนอใหนักวิจัยเขียนโครงการขอรับงบประมาณ จากงบประมาณแผนดิน ผลจะไดรับ
มากกวา ซึ่ง สวพ. มีการจัดอบรมใหความรูเรื่อง วิธกี ารเขียนของบประมาณวิจยั ประจําทุกป และมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิจยั เพื่อพิจารณาประเมินขอเสนอโครงการวิจัย รวมถึงจัดลําดับ กอนสง สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่ง วช. จะพิจารณาโดยคณะกรรมการอิสระ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ มี ๗
โครงการ ที่ไดรับการสนับสนุน แตมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดสรรงบประมาณแผนดินได จึงจัดสรรในสวน
ของงบประมาณผลประโยชนมหาวิทยาลัย สวนในปงบประมาณ ๒๕๕๒ มทร.พระนคร ไดมีขอเสนอ
โครงการวิจัย จํานวน ๕๕ โครงการ ผานการพิจารณาสนับสนุน ๒๘ โครงการ
ดร.ปริญญา มากลิ่น แสดงความคิดเห็นสรุปไดดังนี้
๑. การของบประมาณวิจัย ขึ้นกับนโยบายของผูบริหารระดับสูง
๒. การพิจารณาความดีความชอบ ไมเคยใหความสําคัญนักวิจัย
๓. ในคณะควรสรางบรรยากาศวิชาการ และวิจัย
๔. ตั้งโครงการนักวิจยั พี่เลีย้ ง
๕. เสนอให มทร.พระนคร ทําวิจัยเฉพาะทาง เชน เอแบค ทําวิจัย SME เปนหลัก

5

นางวันดี มาตสถิตย เสนอความคิดเห็น วา มทร.พระนคร พยายามผลักดันอาจารยใหทําผลงาน
วิชาการ ขอ ผศ. รศ. ซึ่งจะตองมีผลงานวิจัยอยางนอยปละ ๑ เรื่อง แตวางบประมาณการทําวิจยั ไดรับนอย
สวนทางกับภาระกิจที่ทํา เสนอ สวพ. ผลักดันการของบประมาณดวย
มติที่ประชุม การแสวงหาแหลงทุนนัน้ แมวาจะเปนหนาที่หลักของ สวพ. แตคณะก็ควรชวยกันหา
แหลงเงินทุนดวย
ปดประชุมเวลา 17.00 น.

นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม

ผศ.วีนา สงวนพงษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

