
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมแคแดง  อาคารสํานักงานอธิการบด ี

ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ประธานกรรมการ  

๒. ศ.ดร.สุขสันต์ิ หอพิบูลสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผศ.มาโนช ริทินโย กรรมการ 

๔. ดร.อุบล สุริพล กรรมการ 

๕. ดร.ปรีชา ขันติโกมล กรรมการ 

๖. ผศ.สุจิตรา สราวิช กรรมการ 

๗. ผศ.กษิด์ิเดช สิบศิริ กรรมการ 

๘. ผศ.จันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ กรรมการ 

๑๐. นางสาวณพรรณ   สินธุศิริ กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน ผูชวยเลขานุการ 
    

ผูไมเขารวมประชุม    

๑. ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช ติดราชการ 

๒. นายเวชยันต เฮงสุวนิช ติดราชการ 
    

ผูสังเกตการณ    

๑. นางสาวภควรรณ วรรณวัติ  

๒. นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ  

๓. นางสาวรัตนา ย่ีจอหอ  
    

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

 ประธานกรรมการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  (๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเขารวมในการจัดงานวิจัยแหงชาติ  โดยจัดข้ึน    

       ระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  จังหวัดขอนแกน 

   (๒) ประธานกรรมการ กลาวแนะนํารองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการคนปจจุบัน คือ               

       ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล  เย้ืองกลาง  



๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ครัง้ท่ี ๗ / ๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

   

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

 วาระที่ ๓.๑   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการบริการทาง

วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 จากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีมติให

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการ

บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการปรับแกและจัดสงให

นิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มีมติใหปรับป รุงแก ไขและมี

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี ้

    (๑) คณะกรรมการฯ ใหปรับปรุงแกไขนิยาม คําวา “ผูดอยโอกาส”  หมายความวา 

ผูประสบความเดือนรอน และไดรับผลกระทบในดาน เศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัย

สงคราม รวมถึงผูท่ีขาดโอกาส ท่ีจะเขาถึงบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐ ตลอดจน

ประสบปญหาท่ียังไมมีองคกรใดรับผิดชอบ อันจะสงผลใหไมสามารถดํารงชีวิต

ไดเทาเทียมผูอื่น ไดแก คนยากจน บุคคลเรรอน เยาวชน คนพิการ ไรท่ีอยู

อาศัย คนไรสัญชาติ ผูไมมีเอกสารแสดงฐานะทางกฎหมาย  

              ในสวนของ “เกษตรกร” ประธานกรรมการจะขอนําเขาการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO)       

เพ่ือพิจารณาตอไป  

  (๒) คณะกรรมการฯ ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําประกาศ  

       จํานวน  ๒ ฉบับ  ดังนี ้  

       ๒.๑ ประกาศ เร่ือง การจัดสรรคาธรรมเนียมบริการวิชาการ 

                                    ท่ีกอใหเกิดรายได 

     ๒.๒ ประกาศ เร่ือง การจัดสรรคาธรรมเนียมบริการวิชาการ 

                                    แบบไมมุงหวังกําไร  

   

   

   

   



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 วาระที่ ๔.๑ สรุปผลการตรวจประเมิน ๕ ส. ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                     ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินกิจกรรม ๕ ส. ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในระหวางวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และตรวจประเมินในวันจันทรที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 มติที่ประชุม รับทราบ และจะมีการตรวจประเมิน ๕ ส. ในระดับมหาวิทยาลัยตอไป 

   

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ ๕.๑ สรุปผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕   

และรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                    ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน คือ ดานการ

วิจัยและการบริการวิชาการนั้น  และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ

วัตถุประสงคที่ ต้ังไว  จึงไดเสนอผลการการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๕ และความกาวหนาของ

โครงการประจําป ๒๕๕๖ เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดแผน ประจําป ๒๕๕๗ ตอไป 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และคณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ใหมีการรายงานใน    

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการรายงานผลครั้งตอไป  และในสวนของโครงการ        

บริหารจัดการหมูบานราชมงคลอีสาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบดวย          

๓ กิจกรรม ดังนี ้

     (๑) โครงการจัดทําภาพอนาคตของโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน 

          โดยผลการดําเนินโครงการในวันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖  มีดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คนเกง / คนดี / ผูรู / ปราชญ 
- ผูสืบทอด 

- ความรู 
- ภูมิปญญา / ทุนทางสังคม 
- ทุนทางวัฒนธรรม - ดิน / น้ํา / ปาไม 

- ผลผลติทางเกษตร 
- ความอุดมสมบูรณ 

คน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สังคม 

ชุมชนพึ่งพา 
ตนเอง / กันเอง 



๔ 
 

     (๒) โครงการกลไกการขับเคล่ือนหมูบานราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค       

          เพ่ือตอบโจทยถึงความตอเนื่องและย่ังยืนของหมูบานใหมีความชัดเจน 

          มากข้ึน  ซ่ึงจะดําเนินการในระหวางวันท่ี  ๒๐ - ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖      

          ณ  จ.บุรีรัมย 

     (๓) โครงการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment evaluation) 

          ดําเนินการระหวางวันท่ี  ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค 

          เพ่ือตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อรับทราบแนวทางในการ 

          พัฒนาและปรับรูปแบบการดําเนินงานในปตอไป 

   

 วาระที่ ๕.๒ แผนการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                    ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอโครงการงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของหนวยงาน คือ ดานการวิจัย 

และ การบริการวิชาการ  

 มติที่ประชุม - ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร    

  และเทคโนโลยี ที่มีความเขมแข็ง  

  ประกอบดวย  ๒  ชุดโครงการ  งบประมาณ  ๕,๕๑๐,๐๐๐  บาท 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอดความรู   

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน  เพ่ือความเปนอยู     

  ที่ดีของคนไทย 

  ประกอบดวย  ๓  ชุดโครงการ  งบประมาณ  ๖,๗๕๒,๖๘๐  บาท  

   

 วาระที่ ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑการ

จัดตั้งและสนับสนุนศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัย หรือหองปฏิบัติงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาสูการเปนศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                    ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายท่ีจะมุงสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการและสงเสริมการวิจัยหรือการประดิษฐ คิดคนส่ิงใหมๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ประเทศไทยในการแขงขันกับนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดทํารางประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งและสนับสนุนศูนยวิจัย    

กลุมวิจัย และหนวยวิจัย หรือหองปฏิบัติงานวิจัย เพื่อพัฒนาสูการเปนศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 มติที่ประชุม ประธานกรรมการ ขอเสนอใหเปนวาระสืบเนื่องในครั้งตอไป  โดยเสนอใหดูตนแบบ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนตัวอยาง 

  

 

  



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  

 วาระที่ ๖.๑     แนวทางการพัฒนาวารสาร มทร.อีสาน ตามมาตรฐาน TCI 

                    ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดจัดทําวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา ซ่ึงเปนวารสารราย ๖ เดือน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให

บุคคลทั่วไปไดทราบและนําไปใชประโยชนและเปนผลทําใหวารสารฯ ไดมาตรฐานนั้น การจัดทํา

วารสารไดมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการอยางตอเนื่อง จนเปนที่ยอมรับใน

วงวิชาการ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มีมติใหปรับปรุงแกไข  และมี

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

                     (๑) คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะใหสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับปรุง    

Web site โดยใชบริการระบบของ Thai Jo www.tci-thaijo.org               

ในการพัฒนาวารสาร มทร.อีสาน ใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่              

                          TCI  ตองการ 

                     (๒)  การ Citetation เปนบทบาทสําคัญของ Editor ท่ีจะตองหามาตรการ         

                           ในการเพ่ิมการอางอิงมากข้ึน  โดยใชวิธีขอความอนุเคราะหจากผูเขียน                

                           ให Reference บทความท่ีอยูในวารสาร มทร.อีสาน  โดยแจงไปทาง         

                           E-mail พรอมกับขอเสนอแนะท่ีสงใหผูเขียนปรับแก  

                     (๓)  กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา                    

                           ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๕๖  ในสัปดาหที่ ๔ ของเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

   

ปดประชุม เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

   

 

นางสาวรัตนาภรณ  หมีเงิน 

ผูบันทึกการประชุม                                                                   

 

 

              นางสาวณพรรณ  สินธุศิร ิ

              ผูตรวจรายงานการประชุม 

   

 

 


