รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี
-------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม
5. คุณเวชยันต์
6. ดร.กาญจนา
7. นางวันดี
8. นางพลอยวรินทร์
9. นางสาวอินท์ธีมา
10. นางสาวรุจิรา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวชนิดา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พีรพัชระ
ภู่อภิสิทธิ์
วิชิรานนท์
พรเจริญ
เฮงสุวนิช
ลือพงษ์
ช่วยประยูรวงศ์
รังสิกรรพุม
หิรัญอัครวงศ์
จุ่นบุญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประจักษ์จิตร

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ
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เรื่องที่ประชุม
ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1) การสิ้นสุดรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - รับทราบ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 มีรักษาราชการแทนอธิการบดี
ท่านใหม่คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่ ง ท่ า นเป็ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร (ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ )
และประธานได้รวบรวมผลงานระหว่างรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นเอกสาร 180 วันแห่ง
ความรักและศรัทธา
2) สมุด บั น ทึ ก รายงานผลการปฏิบั ติงาน เครื อข่า ยความร่ ว มมื อเพื่ อการถ่า ยทอด
เทคโนโลยีคลินิกเทคโนโลยี ประจาปี 2556 โดยในปี 2556 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ถูกบรรจุเรื่องเล่าความสาเร็จ เรื่อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ มมูลค่าสับปะรดเป็น
น้าส้มสายชู และน้าผลไม้พร้อมดื่ม และหมู่บ้านเผือกหอม ตาบลหรเทพ ตาบลโคกใหญ่ ตาบล
ตลาดน้ อย อาเภอบ้านหมอ จั งหวัดสระบุ รี รวมถึงการเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ และ
เกียรติบัตร การดาเนินงาน “หมู่บ้านเผือกหอม” อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และได้รับการ
ยกย่องเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่ายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
2556
3) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยใน
ปีนี้ได้ดาเนินการตีพิมพ์ก่อนเวลาที่กาหนด และเข้าสู่ฐานข้ อมูล TCI ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย
เปิดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาโท สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น และมี
บทความของนักศึกษาระดับปริญญาโทลงตีพิมพ์เพิ่มขึ้น จึงมีแนวคิดในการแยกเล่มวารสาร
ระหว่างสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1) ผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
วาระ/มติ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ทบทวนผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจยั และพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
มติ : มอบสถาบันวิจยั และพัฒนา พิจารณาวิสัยทัศน์ควรสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดและให้เพิ่มจุดเชื่อมโยงพันธกิจแต่ละพันธกิจ
4.3 แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
ในภาครัฐและภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552
มติ : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทาประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง
และประชุมชี้แจงให้นักวิจยั ทราบ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว

ผู้ดาเนินงาน
รองผู้อานวยการฝ่าย
บริหาร

ดาเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มวิจยั และกองคลัง

4.4 การดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มติ : มอบสถาบันวิจยั และพัฒนา ดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ กลุ่มวิจยั

- รับทราบ
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เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เลขานุ การคณะกรรมการประจ าสถาบั นวิจัยและพัฒนา ได้ส รุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม
2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แนวทางการดาเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์และราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ประธาน ขอเปลี่ยนวาระที่ 4.1 เป็นวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่อง เนื่องจากได้มีการพิจารณาไปแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2556 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองคลัง ได้ร่วมจัดโครงการอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร นักวิจัย
และผู้ ร่ วมโครงการวิ จั ย โดยเชิ ญผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จาก ป.ป.ช. ให้ ความรู้ และได้ จั ดท าประกาศ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่ อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้ างงานวิจัยหรือเงิ น
สนั บสนุ นให้ ทุ นการวิ จั ย ลงวั นที่ 10 กุ มภาพั นธ์ 2557 เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมทั้ งได้ แจ้ งเวี ยน
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส่งหนังสือถึงคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
คุณเวชยั นต์ เฮงสุ วนิ ช เสนอแนะ ตามประกาศ รายการค่ าตอบแทนนั กวิจั ย อั ตราไม่เกิ น
ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณโครงการวิจัย ควรเพิ่มคาว่า แต่ไม่รวมงบลงทุนและค่าครุภัณฑ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การประเมินผลคุณภาพผลงานวิจัย
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา ได้มีการดาเนิ น การประเมิน ผลคุณภาพข้อเสนอการวิจัย โดย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย และจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยภายใน
เดือ นที่ ส องของปี ง บประมาณ ติด ตามความก้ าวหน้ า และประเมิ น ผลหลั ง สิ้ น สุ ด โครงการ
แต่ยังมิได้ดาเนินการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอแบบประเมิน
ร่างรายงานวิจัย มทร.พระนคร เพื่อพิจารณา โดยแบบที่ 1 เป็นการประเมินตามรายข้อ
มี 5 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน แบบที่ 2 เป็นการประเมินแบบให้เกรด A B C D มี 7 ข้อ
ซึ่งทั้ง 2 แบบมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะให้มีการประเมินคุณภาพข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 คน โดยประเมิน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประเมินข้อเสนอการวิจัย ครั้งที่ 2 ประเมินร่างรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 ประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 4 ประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โดยสามารถเปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแนะนาและพัฒนางานของผู้ทาวิจัยได้ และให้มีค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย โดยอาจใช้เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงควรเพิ่มงบประมาณ
กองทุนเพื่อการวิจัย
ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร ควรพิจารณาบทความที่มาจากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
อย่างแท้จริง

ที่ประชุม/มติ
- รับรองรายงานการ
ประชุม
- รับหลักการ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ เพื่อ
ปรับปรุง และมอบ
กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนาดาเนินการ

-มอบสถาบันวิจัยและ
พัฒนา นารูปแบบและ
ข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าพิจารณาในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ
- มอบรองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร นา
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เพิ่มงบประมาณกองทุน
เพื่อการวิจัย และการ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่าย
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย
เป็นเงินรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความใน
วารสาร เข้าพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการวิจยั
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4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ จานวน 4 โครงการ ดาเนินการก่อนแผนปฏิบัติ
ราชการ จานวน 1 โครงการ อีก 3 โครงการ ยังไม่ถึงเวลาดาเนินการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น จานวน 6
โครงการ มีโ ครงการที่ ขออนุ มัติ ป รั บ แผนปฏิ บั ติร าชการไปอยู่ไ ตรมาสที่ 2 – 4 จ านวน 2
โครงการ คือ โครงการการจัดนิทรรศการวิจัยสิ่งประดิษฐ์กับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1
งานวันนั กประดิษฐ์ ประจ าปี 2557 ระยะเวลาดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์
2557 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการเลื่อนการจัดงานออกไปเป็ นวันที่
23 - 26 มิถุนายน 2557 และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยที่มีศักยภาพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2556 กุมภาพันธ์
2557 พฤษภาคม 2557 ขออนุ มั ติ ป รั บ แผนปฏิ บัติ ร าชการ เป็ น ดาเนิ นการระหว่ างเดื อ น
มกราคม – กรกฎาคม 2557
งบเงินอุดหนุน 1. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ 1,286,200 บาท ได้รับอนุมัติ จานวน 118 โครงการ
เป็นเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 1,000,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ งบกลาง
มหาวิทยาลัย จานวน 286,200 บาท 2. กองทุนเพื่อการวิจัย งบประมาณ 2,771,300 บาท
ไตรมาสแรกยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 5 โครงการ ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงการวิจัยสถาบัน งบประมาณ 1,200,000
บาท ประกอบด้ ว ย 22 กิ จ กรรม มี ส่ ว นของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จ านวน 5 กิ จ กรรม
งบประมาณ 311,000 บาท ส่วนอีก 17 กิจกรรม เป็นของคณะและหน่วยงานภายใน
ประธาน เสนอว่า ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานในส่วนที่เป็นของคณะ
และหน่วยงานภายใน โดยให้รายงานเป็น 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

ที่ประชุม/มติ
- มอบกลุ่ มวิ จั ย และ
กลุ่ มบริ ก ารวิ ช าการ
รายงานผลการปฏิบัติ
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ ใน
ภาพรวมของ
มหาวิ ทยาลั ย ในการ
ประชุม ครั้งต่อไป โดย
ใช้ผลการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงิน ปีละ 2
ครั้ง คือ ไตรมาส 2
และ ไตรมาส 4
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4.3 แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2557
ความเสี่ยงด้านการวิจัย : เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ของแต่ละคณะเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของ ปี 2556

ที่ประชุม/มติ
- เห็นชอบ

4.4 แผนการให้บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มบริการวิชาการได้นานักวิจยั และผู้รบั ผิดชอบ - เห็นชอบ
งานบริการวิชาการระดับคณะลงพื้นที่สารวจความต้องการของชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน ใน
โอกาสจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม
– 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่างและภาคกลางตอนบน ต่อมาได้นา
ข้อมูลสรุปความต้องการที่สาคัญสู่การจัดทาแผนการบริการวิชาการของ มทร.พระนคร
กลุ่มบริการวิชาการ จึงขอเสนอแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. พื้นที่การให้บริการบริการวิชาการ
1.1 พื้นที่หลัก : พื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 8 จังหวัด เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย
สังกัดอยู่ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
1.2 พื้นที่รอง : พื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด เนื่องจากมหาวิทยาลัยเคยสังกัด
อยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนบน เมื่อปี 2548-2552 จึงมีกลุ่มที่ให้บริการต่อเนื่องและมี
เครือข่ายการทางานเดิมอยู่
1.3 พื้นที่อื่นๆ เป็นพื้นที่ที่ดาเนินการในลักษณะเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของ
พื้นที่
2. ลักษณะโครงการการให้บริการวิชาการ
2.1 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
1) โครงการบริการวิชาการที่เน้นความต้องการ/ปัญหาของชุมชน ตามจุดเน้นของคณะ
2) โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นความร่วมมือของหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
2.2 การบริการวิชาการเพื่อหารายได้
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ที่ประชุม/มติ

3. การบูรณาการ
เน้นให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจอื่นของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รับทราบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์
2557 ณ พื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับทราบ
นโยบายการพัฒนากลุ่ม OTOP และจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับผู้ประกอบการ OTOP ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท สรุปและคัดเลือกชุมชนเพื่อดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่อไป โดยมีกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จานวน 46 สถานประกอบการ
และพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 79 สถานประกอบการ
5.2 ผลการดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557
- รับทราบ
ผลการดาเนินงานประจาเดือนธันวาคม 2556 จานวน 7 เรือ่ ง เดือนมกราคม 2557 จานวน 8 เรื่อง
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรายไตรมาส ในวันพฤหัสบดีที่ 2 - รับทราบ
ของเดือนแรกในไตรมาสถัดไป เวลา 13.30 น.
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสาวรุจิรา จุ่นบุญ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

