
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ 

วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมช้ัน ๒ อาคาร ๑๒c สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ประธานกรรมการ  

๒. ศ.ดร.สุขสันติ ์ หอพิบูลสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๓. ผศ.มาโนช ริทินโย กรรมการ 

๔. ดร.อุบล สุริพล กรรมการ 

๕. ดร.ปรีชา ขันติโกมล กรรมการ 

๖. ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ กรรมการ 

๗. ผศ.จันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ กรรมการ 

๘. ดร.สุดารัตน สกุลค ู กรรมการ (แทน) 

๙. นางสาวณพรรณ   สินธุศิริ กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน ผูชวยเลขานุการ 
    

ผูไมเขารวมประชุม    

๑. ศ.ดร.ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช ติดราชการ 

๒. นายเวชยันต เฮงสุวนิช ติดราชการ 

๓. ผศ.สุจิตรา สราวิช ติดราชการ 

๔. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ ติดราชการ 
    

ผูสังเกตการณ    

๑. นางสาวศิรันตญา หอรัตนประเสริฐ  

๒. นางสาวภควรรณ วรรณวัต ิ  

๓. นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ  

๔. นางสาวรัตนา ยี่จอหอ  

๕. นางสุกัญญา ศรีเมือง  
    

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 

 -  ไมมี  - 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๖  วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๖   

   

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 วาระที่ ๓.๑   (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑการจัดต้ัง

และสนับสนุนศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัย หรือหองปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือ

พัฒนาสูการเปนศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 จากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีมติใหเสนอ (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งและสนับสนุนศูนยวิจัย 

กลุมวิจัย และหนวยวิจัย หรือหองปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง     

พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมคร้ังตอไป 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และคณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) ปรับแกคํานิยามของคําจํากัดความของศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัย

หรือหองปฏิบัติงานวิจัย ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับทิศทางการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

๒) เพ่ิมเติมนิยาม คําวา “แหลงทุนตางๆ” วาจากหนวยงานใดบาง เชน จาก

วิจัย บริการทางวิชาการ งบประมาณภายนอก หรืองบประมาณภายใน

มหาวิทยาลัย 

๓) กรณีศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัยหรือหองปฏิบัติงานวิจัย ท่ีจัดตั้งไป

แลวแตไมสอดคลองกับประกาศฉบับน้ีใหพิจารณาวาเปนศูนยท่ีเกิดจาก

นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

๔) มหาวิทยาลัยฯ ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการจัดตั้งศูนยวิจัย กลุมวิจัย และ

หนวยวิจัยหรือหองปฏิบัติงานวิจัย  

๕) การจัดตั้งศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัยหรือหองปฏิบัติงานวิจัย สามารถ

จําแนกออกไดเปน ๒ กรณี ดังน้ี 

๕.๑  การตั้งศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัยหรือหองปฏิบัติงานวิจัยโดย  

       เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายเทาน้ันแตไมขอรับการสนับสนุน 

       งบประมาณ 

๕.๒  การตั้งศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัยหรือหองปฏิบัติงานวิจัยโดย 

       เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

๖) หลักเกณฑการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิดานวิจัย ใหเพ่ิมเติมคะแนนในสวนของ

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือ

เพ่ิมจํานวน KPI สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
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๗) มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแกรางประกาศดังกลาว  และเสนอ

ตอท่ีประชุมในการประชุมคร้ังถัดไป 

   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระที่ ๔.๑ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณโครงการวิจัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดสงขอเสนอ 

 โครงการวิจัยของหนวยงานภาครัฐท่ีเสนอของบประมาณ ประจําป ๒๕๕๗ ผานระบบบริหารงานวิจัย

แหงชาติ (NRPM Online) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย เปนไปอยางยุติธรรมและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  ขณะน้ีอยูระหวางการลงนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลอีสาน 

   

 วาระที่ ๔.๒ คําส่ังแตง ต้ังประธานสาขาเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดดําเนิน 

 โครงการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ขอเสนอโครงการวิจัยมีคุณภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและกรอบการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 มติที่ประชุม รับทราบ  ตามคําสั่ง เลขท่ี ๑๐๕๐ / ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖           

เร่ือง แตงตั้งประธานสาขาเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ใหแกไข ดังน้ี 

  ๑) นายปรีชา   ขันติโกมล ประธานสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

  ๒) นายจิระยุทธ สืบสุข ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา 

  ๓) ผศ.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

  ๔) ผศ.มาโนช ริทินโย ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  ๕) ผศ.สุภาพร วีระปรียากูร ประธานสาขาสังคมศาสตร,  

     วัฒนธรรม และศลิปกรรม 

  ๖) นางสาวสุดารัตน สกุลค ู ประธานสาขาพืชศาสตร 

  ๗) นายสุทธิศักดิ์ แกวแกมจันทร ประธานสาขาสัตวศาสตร 

  ๘) ผศ.สุมินทร เบาธรรม ประธานสาขาบริหารธุรกิจ 

  ๙) นางสาวศศิธร อินทรนอก ประธานสาขาวิทยาศาสตร 

  ๑๐) ผศ.จันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ ประธานสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

     และไบโอเทค 
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  ๑๑) รศ.สน่ัน การคา ประธานสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๑๒) ผศ.สําเนาว เสาวกูล ประธานสาขาประมง 

  หมายเหตุ : ประธานสาขาแพทยแผนไทย คือ ผศ.พิเชษฐ  เวชวิฐาน  ไดดําเนินการ

จัดทําคําสั่งแตงตั้งฯ เพ่ิมเติมเปนท่ีเรียบรอยแลว  และอยูระหวางรอลงนามจาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดรับการตรวจ 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับผิดชอบตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ๑๐ ดาน ตามเกณฑการ

ประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีตัวบงชี้ จํานวน ๒๔ ตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ ๗ ดาน                 

ตามเกณฑการประเมินของ สกอ. ซ่ึงมีตัวบงชี้ จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้ และตามองคประกอบคุณภาพ ๓ 

ดาน ตามเกณฑการประเมินของ สมศ. ซ่ึงมีตัวบงชี้ จํานวน ๓ ตัวบงชี้ โดยสามารถสรุปผลการตรวจ

ประเมินตนเอง ไดดังน้ี 

                   เกณฑของ สกอ.                           คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๗ อยูในระดับ ด ี

                   เกณฑของ สมศ.                           คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๓ อยูในระดับ ดีมาก 

                   เกณฑของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม   คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๖ อยูในระดับ ด ี

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และคณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) เพ่ือเปนการกระตุนระดับคะแนนดานการเผยแพรผลงานวิจัย คณะกรรมการฯ

เสนอใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการบริหาร

งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางเครงครัด 

๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการRe-engineering งานดานบริหารงานวิจัย

และการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดขั้นตอนในการดําเนินงาน  

และใหมีความชัดเจนขึ้น  โดยยังถือปฏิบัติตามกติกาเดิมแตลดขั้นตอนการ

ดําเนินงานใหกระชับมากยิ่งขึ้น 

๓) ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาประเมินความคุมคาสําหรับกรณีการจายคาตอบแทน

การตีพิมพท่ีกองทุนสนับสนุนการวิจัยใหการสนับสนุนน้ัน สามารถเพ่ิมจํานวน

การตีพิมพไดมากนอยเพียงใด 

๔) มหาวิทยาลัยและคณะ ควรใหการสนับสนุนการตีพิมพบทความและนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 
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 วาระที่ ๕.๒ รายงานการใชจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการจัดสรรงบประมาณ  

 ในการดําเนินงาน จํานวน ๒๑๐,๐๐๐ (สองแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน) ขณะน้ีไดดําเนินการมาถึง   

ไตรมาสที่ ๒ แลวน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม 

๒๕๕๖) ดังน้ี 

จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับ ๒๑๐,๐๐๐ บาท แบงเปน 

๑) คาวัสดุ     ๑๑๐,๐๐๐ บาท  ใชไป ๕๖,๘๓๒ บาท 

๒) คาใชสอย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ใชไป ๓๒,๘๔๘ บาท 

จําแนกการใชงบประมาณออกเปนไตรมาส คิดเปนรอยละ ดังน้ี 

      ไตรมาสที่ ๑  เทากับ รอยละ ๒๒.๓๘  จากแผนที่ต้ังไว รอยละ ๒๓.๘๑ 

      ไตรมาสที่ ๒  เทากับ รอยละ ๒๐.๓๒  จากแผนที่ต้ังไว รอยละ ๑๙.๐๕ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และคณะกรรมการมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  เน่ืองจากงบประมาณท่ีใชสวนใหญ

เปนคาใชจายสําหรับวัสดุสํานักงาน, คาเชาเคร่ืองถายเอกสารและคาซอมบํารุง

อุปกรณสํานักงาน  จึงเห็นควรใหดําเนินการจัดซ้ือเฉลี่ยตามไตรมาส 

   

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

 ๑)  การรายงานความเสียหายแปลงทดสอบพันธุสบูดําท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และขอคืนเงิน

งบประมาณ ป ๒๕๕๖ แผนงานวิจัย เร่ือง การทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของสาย

พันธุสบูดําท่ีผานการคัดเลือกดวยวิธีการตางๆ ท่ีมีอายุ ๒ – ๔ ป ใน ๓ สภาพพ้ืนท่ี โดยมี         

ผศ.ธีรพันธ บัญญัติรัชต เปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย ประกอบดวย ๓ โครงการยอย ดังน้ี 

๑.๑   โครงการการทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของลูกผสมสบูดําท่ีผานการคัดเลือก  

ท่ีมีอายุ ๒ – ๔ ป ใน ๓ สภาพพ้ืนท่ี  งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒   โครงการการทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุสบูดําท่ีเกิดจากการ  

กลายพันธุท่ีมีอายุ ๒ – ๔ ป ใน ๓ สภาพพ้ืนท่ี  งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓   โครงการการทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุสบูดําท่ีเกิดจากการ

เพ่ิมชุดโครโมโซมท่ีมีอายุ ๒ – ๔ ป ใน ๒ สภาพพ้ืนท่ี งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

และไดขอคืนงบประมาณงบประมาณท่ีไดรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนจํานวนเงิน 

ท้ังสิ้น ๕๙๐,๐๐๐ บาท (หาแสนเกาหม่ืนบาทถวน)  ในการน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจะขออนุมัติ

ใชงบประมาณดังกลาวสําหรับการวิจัยสถาบันเพ่ือแกปญหาใหกับมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

 



๖ 
 

๒) กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๕๖ กําหนดไว

สัปดาหท่ี ๓ ของทุกเดือน (ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) เน่ืองดวยสัปดาห

ดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) จึงขอเลื่อนไปเปน

วันพุธท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการ    

นัดหมายอีกคร้ัง 

   

ปดประชุม เวลา  ๑๑.๕๐  น. 

   

 

นางสาวรัตนาภรณ  หมีเงิน 

ผูบันทึกการประชุม                                                                   

 

 

              นางสาวณพรรณ  สินธุศิริ 

              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


