รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุม ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
๑. ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
๒. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม)
๓. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
๔. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (นายพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล)
๕. ดร.ปริญญา มากลิ่น
๖. นางวันดี มาตสถิตย
๗. นายสําเริง แพงศรี
๘. นางวันดี ชวยประยูรวงศ
๙. ผศ.วีนา สงวนพงษ
๑๐. นางสุจินดา รังสิกรรพุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และชี้แจงถึงสาเหตุการเลื่อนประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จากเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนเวลา ๐๘.๐๐ น. เนื่องจากตองเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการเครือขายวิจยั
อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอรวมประชุมถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. จากนั้นจะมอบ ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท เปนประธานการ
ประชุมตอจนจบระเบียบวาระการประชุมที่แจงไว
ประธานไดชแี้ จงเพิ่มเติมวา แตเดิมนั้นมทร.พระนครอยูในกลุมเครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน
โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนประธานเครือขาย ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนกลุมเครือขายใหมทร.
พระนครและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไปอยูในกลุมเครือขายวิจยั ภาคกลางตอนลาง ซึ่งในปนี้มทร.พระ
นครก็จะสามารถของบประมาณไดทั้ง ๒ เครือขาย จากนั้นประธานนําเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลงานประจําป งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
ประธานแจงเรื่อง หนังสือผลงานประจําป งานวิจยั และบริการวิชาการ ประจําป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ ๑.๑ ซึ่ง สวพ.ไดแจกให มหาวิทยาลัย และ หองสมุดตาง ๆ ทัว่ ประเทศ และ
แจกไปยังคณะตาง ๆ ของมทร.พระนครแลว ถาคณะกรรมการฯ ทานใดตองการเพิม่ สามารถขอไดที่ สวพ.
พรอมทั้งขอใหคณะกรรมการพิจารณารูปแบบและเนื้อหาหนังสือฯ ซึ่งหากทานใดมีขอเสนอแนะ สามารถ
นําเสนอไดที่ผชู วยเลขานุการ (คุณสุจินดา รังสิกรรพุม) เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดทําหนังสือฯ เลมตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การยายสํานักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา จากอาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ ไปอยู ชัน้ ๕
ประธานแจงวา จะมีการยายพื้นที่ สวพ. ในชวงตนเดือนตุลาคมนี้ โดยสวพ.จะอยูบริเวณดานในสุด
หนาหองประชุม ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี นอกจากพื้นที่ดังกลาวแลว สวพ. ยังมีพื้นที่ทําการอีกสองพื้นที่
คือพื้นที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนพื้นที่สาํ นักงานศูนยบมเพาะธุรกิจ และเขต
พื้นที่พระนครเหนือ ซึ่งจะเปนที่ตั้งของกลุมบริการเทคโนโลยี และพื้นที่บมเพาะของศูนยบมเพาะธุรกิจ และ
ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๒ จะไดพนื้ ที่ที่อยูติดกับหองประชุม ๑ สํานักงานอธิการบดี เพิ่มอีกหนึ่งพืน้ ที่
สําหรับจําหนายผลิตภัณฑงานวิจยั ซึ่งเปนโครงการทดลองตลาดผลิตภัณฑงานวิจยั เปนโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณประจําป 2551
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.
ประธานแจงเรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ. ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ ๑.๓
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ไดใหขอเสนอแนะ 5 ขอ คือ
๑.๓.๑ เพิ่มกรอบความรวมมือกับคณะตาง ๆ มากขึ้น
๑.๓.๒ ยกระดับเวลาวิจยั ใหเปนภาระงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ประธานแจงวา ขณะนี้ทาง มทร.พระนครไดนําภาระการทําวิจัยมาคิดรวมกับภาระการสอนดวย โดย
จะพิจารณาเฉพาะงานวิจยั ทีไ่ ดรับงบประมาณ และไดดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานัน้
๑.๓.๓ เชิดชูนักวิจัย เพื่อเพิม่ แรงจูงใจ
๑.๓.๔ ควรกําหนดเปาหมายการวิจัยระยะสั้นและระยะยาวใหชัดเจน
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมวา อาจกําหนดโจทยการวิจัยที่เนนความชัดเจนในดานตาง ๆ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย หรือกําหนดเปาหมายภายใน 2 ป - 5 ป จะเนนเรื่องอะไร เปนตน
๑.๓.๕ ควรปรับสัดสวนนักวิจัยระดับกลาง และระดับนักวิจยั รุนใหม
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ประธานแจงวา สวพ. กําลังดําเนินการขยายฐานของนักวิจัย โดยจัดโครงการตนกลานักวิจัย เพื่อสราง
นักวิจัยรุนใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.
ประธานแจงเรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
ซึ่งการตรวจจะเนนที่คณะทัง้ 9 คณะ เปนหลัก สวน สวพ. จะมีหนาทีป่ ระสานและตรวจสอบความสอดคลอง
ของขอมูลในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเอกสารควบคูกับ
การสัมภาษณ และสังเกตการตามเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของ สมศ. และพิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ สกอ.
ประธานแจงเรื่อง ไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๐ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ จึงนํามาเผยแพรใน
การประชุมครั้งนี้เพื่อใหทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑.๕)
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๖ การไดรบั งบประมาณแผนดิน และงบประมาณผลประโยชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
ประธานแจงเรื่อง การไดรับงบประมาณแผนดิน และงบประมาณผลประโยชน ประจําป ๒๕๕๒
ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ ๑.๖ และกลาววา อาจารยชัยธวัช ตุมมะ ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงอนุรักษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่ง มทร.พระนคร ไดทําโครงการปลูกปา ในพืน้ ที่แปลง ๙๐๕ จังหวัดกาญจนบุรี ในพืน้ ที่ดังกลาว
มีเจาหนาที่โครงการอนุรักษฯ ของสํานักพระราชวัง และหนวยงานทหารรวมรับผิดชอบ ซึ่งในพื้นที่ มีไมไผ
และขมิ้นขาวมาก ทางโครงการอนุรักษฯ จึงขอให มทร.พระนคร ชวยคิดวาจะสามารถนําไมไผ และขมิน้ ขาวไป
ทําอะไรไดบาง ดังนั้น สวพ. จึงของบประมาณ โครงการการบริการวิชาการองคความรูและผลิตภัณฑทองถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมี 5 โครงการยอย คือ
๑. การทําเฟอรนิเจอรจากไมไผ โดย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
๒. การแปรรูปสมุนไพร โดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
๓. ถายทอดเทคโนโลยี ผลไมแปรรูป โดย สวพ.
๔. ถายทอดเทคโนโลยี งานประดิษฐจากเปลือกไขนกกระจอกเทศ โดย
คณะอุตสหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๕. ศูนยการเรียนรูครบวงจร โดย สวพ.
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ผศ.วันดี
มาตสถิตย
รับประสานงานการทําวิจยั ขมิ้นขาว
โดยจะขอทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ ดําเนินการในนามของศูนยคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งจะตองดําเนินการ
ไมเกินวันที่ ๑๐ ตุลาคมนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการแจงเรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
เมื่อวันศุกรที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งไดสรุปรายงานการประชุม ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ ๒
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑
ประธานแจงเรือ่ ง สืบเนื่องจาการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ รายงานความกาวหนาโครงการวิจยั ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑ ไตรมาส ๒ มีโครงการวิจยั ของ ๙ คณะ ๒ กอง และสถาบันวิจยั และพัฒนา แตดําเนินการ
เสร็จสิ้นเพียง ๘ คณะ ๒ กอง และสถาบันวิจยั และพัฒนา คณะที่รับทุนอุดหนุนวิจยั ยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น
คือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งยังขาดอีก ๒ โครงการ และกําลังอยูในระหวางการทําสัญญา
ในปหนา (ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป) สวพ. จะเปนผูดําเนินการจัดทําเอกสารการทําสัญญารับทุน
วิจยั โดยจะขอรายละเอียดชือ่ ที่อยู และเรื่องวิจยั ที่ไดรับทุน เพือ่ จัดพิมพสัญญาให แลวใหนักวิจัยมาเซ็น
สัญญาที่ สวพ. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนีใ้ นปงบประมาณ ๒๕๕๒ มีงบประมาณวิจยั สถาบัน จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรับผิดชอบ
โดยกองนโยบายและแผน มอบใหสายสนับสนุนเปนผูดาํ เนินการทําวิจยั
มติทปี่ ระชุม รับทราบ แตมีความเห็นแยงในเรื่องการทําสัญญาวา อาจารยผูรับทุนควรจะเปนผูเขียน
สัญญาเอง เนื่องจากสัญญาดังกลาวตองผาน คณบดี ลงนามในสัญญากอนสงให สวพ.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
ประธานแจงเรือ่ ง แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ตามรายละเอียด
เอกสารแนบที่ ๔.๑
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมขอใหระบุบุคลากรที่จะพัฒนาใหชัดเจน โดยเพิม่ คําวา บุคลากรของ สวพ. ใน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทุกชองตาราง และในสวนงบประมาณดําเนินการป ๒๕๕๒
ใหคง จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สวนป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ใหแกเปนปละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
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๔.๒ แกไขระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยโครงการบริการสังคม
ประธานแจงวา คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไดนาํ เสนอใหแกเรือ่ งการนําสงเงินคาบํารุงฯ เพราะ
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยโครงการบริการสังคมนัน้ เปนระเบียบทีใ่ ชมาตัง้ แต ป ๒๕๔๕ (ตามรายละเอียดเอกสาร
แนบที่ ๔.๒) ซึ่งเปนชวงที่ยังไมไดแยกตัวออกเปนมหาวิทยาลัยทั้ง ๙ แหง จึงขอใหคณะกรรมการไดชว ยพิจารณา
วาอัตราสวนของการสงเงินคาบํารุง ๒๐% ทีใ่ ชกนั อยูในปจจุบันนัน้ เหมาะสมหรือไม หรือควรปรับเปลี่ยนอยางไร
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมไดเสนอวา ควรนํารายรับของแตละโครงการเปนเกณฑ แลวหักรายไดตามรายรับ
นั้นออก นอกจากนี้ควรมีการแตงตัง้ ตัวแทนคณะ และผูทเี่ กี่ยวของมาเปนกรรมการยกรางระเบียบโครงการบริการ
สังคม เพราะคณะคือผูที่ไดรับผลโดยตรงจากระเบียบนี้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
๕.๑ การสอนทางไกลผานดาวเทียม
ประธานขอใหชวยประชาสัมพันธใหอาจารยทุกคณะ เขารวมสอนทางไกลผานดาวเทียมดวย ไมวาจะเปน
เรื่องวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ เพราะขณะนีย้ ังขาดอีกหลายหัวขอ การทํารายการก็จะเนนการพูดคุยกัน โดยสวพ.จะเปน
ผูดําเนินรายการและสัมภาษณ ผูรวมรายการเปนผูใหสัมภาษณ จึงไมตอ งกังวลมากกับการออกรายการ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๕.๒ ขอประวัติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานขอใหคณะกรรมการทุกทาน เขียนประวัตติ ามแบบฟอรมทีใ่ ห พรอมทั้งขอใหถา ยภาพหลังเลิกการ
ประชุม เพื่อ สวพ. จะไดนาํ เผยแพรบนเว็บไซต ของ สวพ. เปนการประชาสัมพันธคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั
และพัฒนา
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๕.๓ การประชุมราชมงคลวิชาการ ครัง้ ที่ ๑
ประธานแจงวา ในป ๒๕๕๑ มทร.ทั้ง ๙ แหง ไดจัดประชุมราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ ๑ มี มทร.ศรีวิชัย
เปนเจาภาพ และในป ๒๕๕๒ มทร.ลานนา เปนเจาภาพ จึงขอใหทกุ คณะชวยประชาสัมพันธ ใหอาจารย และ
นักศึกษาปริญญาโท สามารถนําเสนองานวิจยั ในการประชุมราชมงคลวิชาการได
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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๕.๔ การแจกแบบสอบถามของนักวิจัย
ผศ.วีนา สงวนพงษ เสนอวา นักวิจัยมักจะนําแบบสอบถามไปใหชว ยแจกและเก็บให โดยบางครั้ง
สงมา ๔๐-๘๐ ชุด ซึ่งเปนภาระของอาจารยและเจาหนาที่งานวิจยั มาก จึงขอใหสวพ.แจงคณะตาง ๆ ดวยวา
นักวิจัยควรไปแจกและเก็บแบบสอบถามเอง เพราะนักวิจัยมีผูชวยวิจัยอยูแลว
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ
๕.๕ การพัฒนาหัวหนางานวิจัย
ผศ.วีนา สงวนพงษ เสนอวา ควรมีโครงการพัฒนาหัวหนางานวิจยั โดยเฉพาะ เชน การไปศึกษา
ดูงานวิจัยในสถาบันการศึกษาของประเทศใกลเคียง เพื่อเปนการเสริมแรงในการทํางานและเปนขวัญ กําลังใจ
ใหกับผูปฏิบัตงิ าน เนื่องจากหนวยงานอืน่ ๆ เชน กองศิลปวัฒนธรรม ไดนําผูปฏิบตั ิงานวัฒนธรรมไปศึกษา
ดูงานในประเทศใกลเคียงมาแลวไมนอยกวา ๒ ครั้ง ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน
มากขึ้น
นายพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล เสนอวา สวพ. สามารถนํางบประมาณที่เหลือจากการจัดโครงการวิจัย
สัญจรในแตละปมาจัดโครงการพัฒนาหัวหนางานวิจยั ได
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ
๕.๖ การเชิดชูเกียรตินักวิจยั ดีเดน
ผศ.วีนา สงวนพงษ เสนอใหสวพ.จัดโครงการเชิดชูเกียรตินกั วิจัยดีเดน โดยอาจจัดงานแจกโล
เกียรติยศสัญลักษณมหาวิทยาลัย และเงินรางวัล สําหรับนักวิจัยของ มทร. พระนคร ที่ไดรับรางวัล
ตาง ๆ จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทําวิจัยทีม่ ีคุณภาพ
ตอไป
เพื่อเปนการสงเสริมให
ที่ประชุมเสนอใหทําเกียรติบัตรยกยองนักวิจยั ที่ดําเนินงานเสร็จทันเวลา
นักวิจัยมีความกระตือรือรนมากขึ้น
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ
๕.๗ งบประมาณ โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
นายพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล แจงวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ งบประมาณโครงการผลิตอุปกรณ
และเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ ไมไดรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณแผนดิน และงบผลประโยชน ซึ่ง
โครงการนี้เคยไดรับงบประมาณสนับสนุนเปนประจําทุกป เพราะเปนโครงการที่กลุมบริการเทคโนโลยี ได
จัดทําอุปกรณชวยเหลือคนพิการ ใหแกศูนยสิรินธรเพือ่ การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงขอใหประธานชวยดูแลดวย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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๕.๘ การเสนองานวิจยั ใหม และขอขยายเวลางานวิจัยเกา
ดร.ปริญญา มากลิ่น ขอหารือกรณีนกั วิจัยไดเสนองานวิจยั ใหม โดยที่งานวิจยั เกายังไมแลวเสร็จและ
ขอขยายเวลาเพิม่ นั้น จะมีมาตรการอยางไร
ประธานชีแ้ จงวา สวพ. ไดกําหนดวิธีการไวแลวในรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 (แผน
บริหารความเสีย่ ง) แตอาจจะยืดหยุน ไดในกรณีทนี่ ักวิจยั ดําเนินการแลวเสร็จ แตตวั เลมสมบูรณยังไมเสร็จ ก็
สามารถสงเลมทีหลังได
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๕.๙ ปฏิทนิ ปฎิบัตงิ านวิจัยประจําป
ผศ.วันดี มาตสถิตย เสนอใหสวพ.จัดทําปฏิทินปฎิบัตงิ านวิจยั ประจําปดว ย เพื่อใหผูที่สนใจจะสงงานวิจยั
ไดทราบกําหนดการคราว ๆ จะทําใหสามารถเสนอหัวขอไดทนั เวลา โดยไมตองมารองขอใหขยายเวลาการสง
หัวขอ เพราะทราบเรื่องกะทันหัน
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ
ปดประชุมเวลา 11.00 น.

นางสุจนิ ดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม

ผศ.วีนา สงวนพงษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

