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       ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมมรกต

อีสาน ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีคณะ

กรรมการดังต่อไปนี้

1. นางสาวมนต์ธิณี  ดุลเภรี  ประธานกรรมการ 

2. นายนิกร ศรีนวล  กรรมการ  

3. นายทวีรัตน์ แดงงาม  กรรมการและเลขานุการ

4.นางสาวปิ่นปริณัฐ  ปลั่งกลาง ผู้สังเกตการณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนินการชี้แจงกรอบวิจัยของ มทร.อีสาน รวมถึงแนวทางการยื่นเสนอทุนในระบบวิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

     เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนินการชี้แจงกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน รวมถึงแนวทางการยื่นเสนอทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ให้บุคลากรของ มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่ง

กุลาร้องไห้ รับทราบ โดยมี ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ น�าทีมบุคลากรของวิทยาเขตฯ เข้า

ร่วมรับฟังข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยส�าหรับยื่นเสนอของทุนต่อไป

     ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม

นวัตกรรมอีสาน อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณะกรรมการ

ดังต่อไปนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น  ประธานกรรมการ

2.อาจารย์ธนโชติ  ศิริรักษ์ กรรมการ

3.นางปญสา   บุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

(IQA) ครั้งที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

(IQA) ครั้งที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2563
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ด�าเนินการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.) รวมถึงแนวทางการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

     ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด�าเนินการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับงบ

ประมาณสนับสนุนการวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รวมถึงแนวทางการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบประมาณ

รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยาเขต ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยในการด�าเนินงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นอย่างดี

     ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามงานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ น�าโดย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์

กัลยา นารีจันทร์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับชุมชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ 

ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพี่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการด�าเนินงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หัวหน้ากลุ่ม

งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา นางศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และ 

นางสาวลัดดา กองหาโคตร ผู้แทนจากส�านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการด�าเนินงาน และให้ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานแก่นักวิจัยร่วมกับคณะกรรมการติดตาม โดยผลการด�าเนินงานในภาพรวมของโครงการย่อยทั้ง 40 

โครงการ มีความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีท�าบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา  น�าโดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อม

ด้วยบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีท�าบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและพื้นที่

ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ท�าความ

สะอาดพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย สร้างความสะอาด สวยงาม และสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้มีความน่าอยู่ เป็นสังคมรั้วแคแสดที่งดงามสืบไป
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ประชุมคณะกรรมการประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3 / 2563

     เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาด�าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2563 ด�าเนิน

การประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดย ดร.อนิวรรต  หาสุข ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการ

ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ศ.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ต�าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 

ส�านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันวิจัย

และพัฒนา และรายงานผลการด�าเนินงานในรอบที่ผ่านมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด�าเนินการจัดโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบัน

อุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด�าเนินการจัดโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอด

เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ Defensive กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก

ท่านสรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ และคุณตะวันส่องแสง การย์กวินพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรช�านาญการ จากกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์


