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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมแคแดง อาคารสํานักงานอธิการบดี 

ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ประธานกรรมการ  

๒. ผศ.มาโนช ริทินโย กรรมการ 

๓. ดร.อุบล สุริพล กรรมการ 

๔. ดร.ปรีชา ขันติโกมล กรรมการ 

๕. ผศ.จันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ กรรมการ 

๖. ดร.นิธิโรจน พรสุวรรณเจริญ กรรมการ 

๗. ดร.วิเชียร แสงอรุณ กรรมการ 

๘. นางสาวณพรรณ   สินธุศิริ กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน ผูชวยเลขานุการ 

    

ผูไมเขารวมประชุม    

๑. ศ.ดร.ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช ติดราชการ 

๒. ศ.ดร.สุขสันติ ์ หอพิบูลสุข ติดราชการ 

๓. นายเวชยันต เฮงสุวนิช ติดราชการ 

๔. ผศ.สุจิตรา สราวิช ติดราชการ 

    

ผูสังเกตการณ    

๑. นางสาวภควรรณ วรรณวัต ิ  

๒. นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ  

๓. นางสาวรัตนา ยี่จอหอ  

    

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ประธาน : ๑) แจงเร่ืองรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  

    คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  เยรัมย โดยเร่ิมปฏิบัติหนาท่ี 

    ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

 



๒ 
 

๒) แนะนําคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาใหม จํานวน ๒ ทาน 

๒.๑  ดร.วิเชียร  แสงอรุณ  แทนผูชวยศาสตราจารยกษิดิ์เดช  สิบศิริ 

       ประจําวิทยาเขตขอนแกน 

๒.๒  ดร.นิธิโรจน  พรสุวรรณเจริญ แทนผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรสิทธ์ิ    

       วสุเพ็ญ ประจําวิทยาเขตสกลนคร 

 เลขานุการ : กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกสัปดาหท่ี ๓ 

ของเดือน  โดยฝายเลขานุการจะนัดวันประชุมลวงหนาอีกคร้ังหน่ึง 

  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖  วันศุกรท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖   

   

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 วาระที่ ๓.๑   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการบริหาร

งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินโครงการทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กิจกรรมท่ี ๑ การทบทวนและปรับปรุงกรอบระเบียบการบริหารงานวิจัย     

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงระเบียบบริหารงานวิจัยฯ            

ใหเหมาะสมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

   

 วาระที่ ๓.๒   (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑการ

จัดต้ังและสนับสนุนศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัย หรือหองปฏิบัติงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาสูการเปนศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 จากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๖ 

วันศุกรท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีมติใหปรับแก (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งและสนับสนุนศูนยวิจัย    

กลุมวิจัย และหนวยวิจัย หรือหองปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 

๒๕๕๖ และเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และคณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) ปรับแกคําจํากัดความ คําวา “ศูนยวิจัย” และ “กลุมวิจัย”  

๒) ปรับแก “หมายเหตุ : การกําหนดคําเรียกและอัตราเทียบเคียง”  โดยให

พิจารณารูปแบบการเทียบเกณฑจาก สมศ. เพ่ิมเติม และใหเสนอ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาอีกคร้ังกอนเสนอ

อธิการบดีเพ่ือลงนามประกาศใช 
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๓) มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแกรางประกาศดังกลาวตามท่ี

คณะกรรมการใหขอเสนอแนะ  และเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามตอไป 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑) 

   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระที่ ๔.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ป 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

  ตามท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และไดผานความ

เห็นชอบในหลักการจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เม่ือวันท่ี ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๖ เปนท่ีเรียบรอยแลว 

 มติที่ประชุม รับทราบ   

   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระที่ ๕.๑ ฝายบริหารงานทั่วไป 

  ๕.๑.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําป ๒๕๕๖ 

   ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและ 

  พัฒนา ประจําป ๒๕๕๖ ใน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี   

๑) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา                 

๒) ดานบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง  

๓) ดานการพัฒนาองคกร  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแลวพบวาขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป ๒๕๕๖ ยังไมครบถวนและสมบูรณ  เน่ืองจากอยู

ระหวางการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน  และมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ

พัฒนารายงานผลการดําเนินงานฯ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ในการประชุมคร้ังถัดไป 

   

  ๕.๑.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดรับการตรวจประเมิน 

  คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ มิถุนายน 

๒๕๕๕ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบองคประกอบท่ี ๔ การวิจัย และ

องคประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแกสังคม รวมจํานวน ๙ ตัวบงชี้  
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 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ  และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) แหลงคนควาเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใหเพียงพอตอความ

ตองการของบุคลากร ยังเปนปญหามากเพราะไมมีงบประมาณในการจัดหา

แหลงคนควาท่ีเพียงใหกับนักวิจัย  และมหาวิทยาลัยฯ มีสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองน้ี  และปญหา

สําคัญท่ีพบคือ ในระดับวิทยาเขตไมสามารถเขาดูงานวิจัยในฐานขอมูล 

Sciencedirect ได เขาไดเฉพาะท่ีศูนยกลางมหาวิทยาลัย เทาน้ัน 

๒) ควรหามาตรการในการเพ่ิมบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรค

กับการเรียนการสอนใหมากขึ้น เชน เพ่ิมเติมใน มคอ.๓ หรือในเอกสาร

ประกอบการสอน, แบบฝกหัด โดยตองแนบงานท่ีเก่ียวของเขาไปดวย 

๓) การสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพบทความวิชาการท่ีตีพิมพใหมีมาตรฐานท่ี

สูงขึ้น โดยการใหนักวิจัยท่ีดําเนินโครงการวิจัยแลวเสร็จ  จัดทําสรุปสําหรับ

การลงตีพิมพในวารสารมาพรอมกับเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเม่ือเบิกเงิน

วิจัยงวดสุดทาย 

๔) สงเสริมใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหเพ่ิมมากขึ้น 

    

  ๕.๑.๓ รายงานการใชจายเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

วิเคราะหคาใชจาย สถานะทางการเงินและความม่ันคง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการจัดสรร 

  งบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยและพัฒนาจึง

จัดทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา และวิเคราะห

คาใชจาย สถานะทางการเงินและความม่ันคง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ตามรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี 

๑) คาวัสดุ    ๑๑๐,๐๐๐ บาท  ใชไป ๑๓๕,๙๔๕.๐๐ บาท 

๒) คาใชสอย ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ใชไป   ๗๔,๐๕๑.๙๐ บาท 

                              รวมใชไป ๒๐๙,๙๙๖.๙๐ บาท 

                              คงเหลือ              ๓.๑๐ บาท 

หมายเหตุ : มีการปรับงบประมาณจากหมวดคาใชสอยไปยังหมวดคาวัสดุ 
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  ๕.๑.๔ รายงานผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ของศูนยกลาง

มหาวิทยาลัย 

   ตามท่ีหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

  ไดรายงาน ผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ของศูนยกลางมหาวิทยาลัย 

ดานผลการดําเนินงาน ประกอบดวยโครงการวิจัยเงินงบประมาณ – เงินรายได และ

โครงการบริการวิชาการเงินงบประมาณ – เงินรายได 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ตามรายงานผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ของศูนยกลาง

มหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ใหเรงรัดดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

๑) โครงการวิจัยเงินงบประมาณ – เงินรายได 

สาเหตุ 

๑.  การดําเนินงานวิจัยไมแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ี

กําหนด 

๒.  นักวิจัยไมสามารถดําเนินงานวิจัยตอใหสําเร็จได นักวิจัยเสียชีวิต และ

การยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย 

๓.  ความเขาใจคลาดเคลื่อนและการไมเครงครัดในการปฏิบัติตามระเบียบ

และหลักเกณฑการบริหารโครงการวิจัยของนักวิจัย 

๔.  ระเบียบกําหนดกรอบระยะเวลาในการเผยแพรผลงานวิจัยไมชัดเจน 

ผลกระทบ 

๑.  การดําเนินงานวิจัยลาชา  ไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน     

ทําใหโครงการวิจัยไมบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีรัฐบาล และ

มหาวิทยาลัยฯ กําหนด สงผลตอการบรรลุเปาหมายตัวชี้ วัดของ

มหาวิทยาลัย 

๒.  การดําเนินการวิจัยไมสําเร็จ หรือยกเลิกโครงการวิจัย สงผลตอการ

พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณในปตอไป ท้ังของหนวยงานและใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

๓.  การกําหนดกรอบระยะเวลาในการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไมชัดเจน สงผล

ใหยากตอการควบคุมติดตามโครงการวิจัย 

ขอเสนอแนะ 

๑.  ติดตามเรงรัดใหนักวิจัยดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 

๒.  พิจารณาถึงมาตรการและผลักดันใหนักวิจัยดําเนินการโครงการวิจัยเสร็จ

สมบูรณแลว แตยังไมดําเนินการเผยแพร ใหเรงดําเนินการเผยแพร ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการบริหาร

งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๕ ขอ ๓๒ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด
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ของมหาวิทยาลัยฯ 

๓.  เรงรัดการตรวจสอบโครงการวิจัยท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จ กรณีขอ

ยกเลิกโครงการใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ขอ ๒๔ 

๒) โครงการบริการวิชาการเงินงบประมาณ – เงินรายได 

สาเหตุ 

๑.  การดํ า เ นินการโครงการท่ี ไมบรรลุ เป าหมาย  เ น่ืองจากการ

ประชาสัมพันธโครงการไมครอบคลุมถึงกลุมเปาหมาย และผูเขารับการ

อบรมติดภารกิจ 

๒.  โครงการท่ีไมสามารถตรวจสอบได เน่ืองจากผูรับผิดชอบโครงการ อยู

ระหวางสรุปผลการดําเนินโครงการ 

ผลกระทบ 

๑.  ความสําเร็จของโครงการในภาพรวมไมบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค 

สงผลตอเปาหมายตัวชี้วัดของศูนยกลางฯ และมหาวิทยาลัยฯ และอาจ

สงผลตอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของศูนยกลางฯ ในปตอไป 

ขอเสนอแนะ 

๑.  ควรเนนใหมีการประชาสัมพันธโครงการใหครอบคลุมถึงกลุมเปาหมาย 

๒.  ติดตามและกํากับดูแลใหเจาของโครงการใหความสําคัญกับการดําเนิน

โครงการใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีรัฐบาล และมหาวิทยาลัย

ฯ กําหนด 

๓.  กําชบัใหเจาหนาท่ีติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการ

ดําเนินโครงการใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วาดวยการบริการวิชาการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๐ 

    

  ๕.๑.๕ รายงานการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

   ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

  ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาได

ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง จึงจัดทํารายงานการทบทวน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และใหดําเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ

หนวยงาน  ตามสรุปผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๕ 

    

  ๕.๑.๖ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม ๕ส. ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๖ 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดกําหนดใหมีการตรวจ  

  ประเมินกิจกรรม ๕ส. คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๖ ระหวางวันท่ี ๒๖ สิงหาคม – ๖ กันยายน 

๒๕๕๖  ซ่ึงกิจกรรมไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส ในวันท่ี ๒ – ๓ 

กันยายน ๒๕๕๖ และรับการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส ในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๖  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และสงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ส อยางตอเน่ือง และเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

    

  ๕.๑.๗ แผนการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

   ๑) (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ ๔ ป     

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

๒) (ราง) แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  และใหมีการดําเนินการทบทวนและปรับแกตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และใหแจงผลการทบทวนตอคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาในการประชุมคร้ังถัดไป 

    

  ๕.๑.๘ แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๖ 

   ๑) เปาหมายคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๒) แผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๓) แผนการดําเนินงานการจัดการความรู (Knowledge Management 

: KM) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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   ๔) แผนการดําเนินงานกิจกรรม ๕ส ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๕) แผนการดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

(QMRC) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๖) แผนการดําเนินการประชุมทบทวนฝายบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัย

และพัฒนา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๗) แผนการติดตามการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ สถาบันวิจัย

และพัฒนา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๘) แผนการดําเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๙) แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๑๐) แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๖ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    

   ๑๑) แผนการประชาสัมพันธ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๖ 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

   

 วาระที่ ๕.๒ ฝายวิจัยและพัฒนา 

  ๕.๒.๑ ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณรายจาย ประจําป 

๒๕๕๗ 

   ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

  ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
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 มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยจําแนกโครงการวิจัยออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทองคความรู  

จํานวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๖๒๓,๓๐๐ บาท และประเภทถายทอด

เทคโนโลยี จํานวน ๗๙ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๕๓๗,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๑๑๗ 

โครงการ งบประมาณ ๔๐,๑๖๐,๓๐๐ บาท 

    

  ๕.๒.๒ สรุปผลการติดตามหลังการฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

  ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือใหการ

ดําเนินโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดจัดทําสรุปการติดตามหลังการ

ฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จํานวน ๔ โครงการ ดังน้ี 

๑) โครงการเทคนิคการศึกษาและวิเคราะหชุมชน 

๒) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : การวิเคราะห สังเคราะห 

และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

๓) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัยหนาใหม 

๔) โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และใหดําเนินการนําขอเสนอแนะจากผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในปถัดไป   

    

  ๕.๒.๓ สรุปประเด็นปญหา / อุปสรรค ของการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินงานตาม 

  ภารกิจดานการวิจัยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพ่ือเปนการทบทวนผลการ

ดําเนินงานในปท่ีผานมา จึงจัดทําสรุปประเด็นปญหา / อุปสรรคของการดําเนินงาน

วิจัยปท่ีผานมา ดังน้ี 

ดานการพัฒนางานวิจัย 

๑) การประสานงานระหวางงานวิจัยของวิทยาเขต  คณะฯ และสถาบันวิจัยและ

พัฒนามีความลาชาและความไมเขาใจตรงกัน 

๒) นักวิจัยขาดความเขาใจเก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวของกับการวิจัย เชน การ

เบิกจายงบประมาณ (การใชงบประมาณท่ีถูกตอง เอกสารประกอบการ

เบิกจาย) การจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

๓) การขอขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงานในดานตางๆ จากวิทยาเขต และ

คณะฯ บางคร้ังเกิดความลาชา และขอมูลท่ีไดขาดความสมบูรณ 

๔) การปฏิสัมพันธกับนักวิจัย บางคร้ังนักวิจัยใชอารมณในการพูด ไมรับฟง

เหตุผล และคําอธิบายทําใหเกิดบรรยากาศท่ีไมท่ีไมดีในการทํางาน 
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๕) การสงรายงานความกาวหนาและเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไมตรงตาม

กําหนดการท่ีระบุไวในแผนการดําเนินการวิจัย สงผลใหโครงการวิจัยไมแลว

เสร็จตามระยะเวลา 

๖) ฝายวิจัยขาดระบบการเก็บขอมูลเหมาะสม สงผลใหยากตอการคนหาขอมูล 

ดานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

๑) ผูเขาอบรมอยูไมครบเวลาตามกําหนดการโครงการ 

๒) ผูเขาอบรมไมไดจัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการอบรม ทําใหกระบวนการ

อบรมไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

๓) ผูเขาอบรมไมแจงการยกเลิกการเขารวมโครงการทําใหบางคร้ังเปนการจํากัด

สิทธ์ิของผูอ่ืน 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) แกปญหาเร่ืองการสื่อสารใหชัดเจนและเขาใจงายขึ้น 

๒) จัดทําคูมือ และระเบียบการบริหารงานวิจัยใหมีความชัดเจน 

๓) พยายามใหความรูเร่ืองจรรยาบรรณกับนักวิจัยและใหความสําคัญ 

๔) สถาบันวิจัยและพัฒนาขอนําขั้นตอนการดําเนินงานดานงานวิจัยท่ีมีความ

ยุงยาก ซับซอน ไปปรึกษาหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารฯ และฝาย

วิชาการฯ กอน และจะนําเสนอขั้นตอนการดําเนินงานในคร้ังถัดไป 

    

  ๕.๒.๔ แนวทางการเปดรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

   ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําแนวทางการเปดรับขอเสนอการ  

  วิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางใหนักวิจัย

ใชเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอการวิจัย และดําเนินการตามปฏิทินท่ีไดกําหนดไว 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) เพ่ิมเติมหลักเกณฑเก่ียวกับการลาศึกษาเขาไปดวย ในคุณสมบัติของหัวหนา

โครงการ 

๒) ปรับแกคุณสมบัติของหัวหนาโครงการ ขอ ๑.๑ เปน “เปนขาราชการ  

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) และพนักงานราชการ (สายสอน) 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒) 

    

    

    

    

    



๑๑ 
 

  ๕.๒.๕ การจัดทําบันทึกความรวมมือเพ่ือการจัดต้ังศูนยหวยเสนงศึกษา 

ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

   บันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือการจัดตั้งศูนยหวยเสนงศึกษา จัดทําขึ้น 

  ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  

ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยศาสตราจารย นพ.สุทธิพันธ  นพสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ 

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) สนับสนุน

ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยเพ่ือทองถิ่น ๒) ผลักดันใหเกิดการบูรณาการ

งานวิจัยเพ่ือทองถิ่นไปสูการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๓) สนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เขามามีสวนรวมเรียนรูการบริหารจัดการ

งานวิจัยเพ่ือทองถิ่น และ ๔) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยหวยเสนงศึกษา ท่ีวิทยาเขต

สุรินทร เพ่ือเปนตนแบบในการทํางานวิจัยเพ่ือทองถิ่นรวมกันระหวางนักวิชาการ 

นักวิจัยชุมชน และทีมงานกลไกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย ฝายวิจัยทองถิ่น 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสง (ราง) บันทึกความรวมมือ

เพ่ือการจัดตั้งศูนยหวยเสนงศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหกับนิติกรของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองของ (ราง) บันทึกความรวมมือฯ  และดําเนินการประสานกับ

งานวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตสุรินทร เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

    

 วาระที่ ๕.๓ ฝายบริการทางวิชาการ 

  ๕.๓.๑ ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ

รายจาย ประจําป ๒๕๕๗ 

   ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

  ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ งบประมาณรายจาย 

ประจําป ๒๕๕๗ จํานวน ๘๐ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับโครงการบริการวิชาการ  โดยจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเติมจากปท่ีผานมา จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) 

และยังมีงบประมาณรายได (พิเศษ) ใหเพ่ิมอีก ๑๐% 

    

    

    

    



๑๒ 
 

  ๕.๓.๒ สรุปผลการติดตามหลังการฝกอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  ดําเนินโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือใหการดําเนิน

โครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดจัดทําสรุปการติดตามหลังการฝกอบรม

โครงการบริการ จํานวน ๒ โครงการ ดังน้ี 

๑) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน (เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน

สําหรับนักเรียน) 

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (โครงการสอนเสริมอาชีพสําหรับคน

พิการ) 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ใหปรับรูปแบบการดําเนินโครงการ

บริการวิชาการใหเพ่ือสามารถตอบโจทยของชุมชน หมูบาน ไดอยางครบถวน ถูกตอง

เหมาะสม 

    

  ๕.๓.๓ แนวทางการดําเนินโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน 

  มาอยางตอเน่ืองน้ัน และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับ

การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน จํานวน 

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนบาทถวน)  สําหรับดําเ นินโครงการ                

ใน ๓ กิจกรรม ดังน้ี 

๑) สนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาหมูบานราชมงคลอีสาน 

๒) ดานการจัดทําแผนหมูบานราชมงคลอีสาน 

๓) ดานการจัดทํากระบวนการหมูบานราชมงคลอีสาน 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ตามแนวทางการดําเนินโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑) แนวทางการบริหารจัดการโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน 

๑.๑  ดานการจัดทําแผนหมูบานราชมงคลอีสาน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท จะมาหากระบวนการเพ่ือนํามาจัดทําแผน โดยจะดําเนินการใน

ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุรินทร 

๑.๒  ดานการประเมินผลการดําเนินโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน  

       ๑.๒.๑  โครงการจัดทํากระบวนการประเมินหมูบานราชมงคลอีสาน  

                 พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       ๑.๒.๒  โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ  

                 หมูบานราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๓ 
 

๒) การสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาหมูบานราชมงคลอีสาน  

เห็นควรใหการสนับสนุนงบประมาณหมูบานละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน 

๑๐ หมูบาน 

๓) กรณีงบประมาณคงเหลือจาก งบประมาณประจําป ๒๕๕๖ 

๓.๑  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบานบานไผแบบมีสวนรวมเฉลิม    

พระเกียรติ ๘๔ พรรษา ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.กิตติ  มุลาลินน 

งบประมาณคงเหลือ ๑๓๑,๗๒๒ บาท 

เห็นควรใหเปดหมูบานใหม โดยใชงบประมาณตามน้ีและใหสิทธิ์

วิทยาเขตสุรินทรในการเสนอขอเปดหมูบานใหม จํานวน ๑ หมูบาน  

ซ่ึงผูที่ขอเปดหมูบานใหมไดจะตองผานการอบรมวิจัยชุมชนมากอน  

โดยกําหนดจัดโครงการในระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖            

ณ จังหวัดสุรินทร  

๓.๒  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบาน

โคกสี  ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผูรับผิดชอบโครงการ             

ผศ.กษิดิ์เดช  สิบศิริ  งบประมาณคงเหลือ ๙๙,๓๙๐ บาท 

เห็นควรใหใชงบประมาณคงเหลือน้ีสําหรับโครงการบริหารจัดการ

โครงการหมูบานราชมงคลอีสาน 

   

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

 วาระที่ ๖.๑ กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ 

  กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  

 ในระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการนัดหมายอยางเปน

ทางการอีกคร้ัง 

   

 วาระที่ ๖.๒ พิจารณากรณีนักวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ และยายสังกัด 

  อางถึงหนังสือสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร  

 ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เร่ือง เปลี่ยนสังกัดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน           

ป ๒๕๕๗  ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดจัดสรร

งบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่ือง “การแปรรูปหัวมันเปนแหลง

โปรตีนในอาหารสัตวเคี้ยวเอ้ือง” โดยมี ผศ.นสพ.ดร.ชํานาญวิทย  พรมโคตร เปนหัวหนาโครงการ    

เน่ืองดวยหัวหนาโครงการไดเปลี่ยนแปลงสังกัด โดยไดตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดอืนของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตกาฬสินธุ ไปยัง       

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีผานมาน้ัน  

  



๑๔ 
 

  ในการน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 เพ่ือโปรดวินิจฉัยกรณีนักวิจัยยายสังกัดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยเสนอแนวทาง     

ในการดําเนินการ ดังน้ี  
  

    กรณีท่ี ๑ โครงการวิจัยยังอยูท่ีวิทยาเขตกาฬสินธุ 

  กรณีท่ี ๒ โครงการวิจัยโอนยายตามนักวิจัยไปยังวิทยาเขตสกลนคร 

  กรณีท่ี ๓  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................................................... 
   

  เหตุผล ..................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 
   

 หลักฐาน : ๑. หนังสือสาขาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร ลงวันที่ ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปล่ียนสังกัดโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๕๗ 

  ๒. หนังสือตัดโอนตําแหนง ผศ.นสพ.ดร.ชํานาญวิทย  พรมโคตร มายังคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

วิทยาเขตสกลนคร 

  ๓. ขอเสนอโครงการวิจัย ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง การแปรรูปหัวมันเปนแหลงโปรตีนในอาหาร

สัตวเคี้ยวเอ้ือง 

   

ปดประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   

 

นางสาวรัตนาภรณ  หมีเงิน 

ผูบันทึกการประชุม                                                                   

 

 

              นางสาวณพรรณ  สินธุศิริ 

              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


