
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมฐานานุศักด์ิ  อาคารคณะบริหารธุรกิจ 

ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ประธานกรรมการ  

๒. ศ.ดร.ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๓. ศ.ดร.สุขสันติ ์ หอพิบูลสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๔. นายเวชยันต เฮงสุวนิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๕. ผศ.มาโนช ริทินโย กรรมการ 

๖. ดร.อุบล สุริพล กรรมการ 

๗. ดร.ปรีชา ขันติโกมล กรรมการ 

๘. ผศ.สุจิตรา สราวิช กรรมการ 

๙. ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ กรรมการ 

๑๐. ผศ.จันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ กรรมการ 

๑๒. นางสาวณพรรณ   สินธุศิริ กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน ผูชวยเลขานุการ 

    

ผูสังเกตการณ    

๑. นางสาวศิรันตญา หอรัตนประเสริฐ  

๒. นางสาววงศเดือน วรรณวัต ิ  

๓. นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ  

    

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ประธานคณะกรรมการนําเสนอผลการดําเนินงานดานการวิจัย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ –  

 ๒๕๕๕ ตอท่ีประชุม  เน่ืองจากในการประชุมคร้ังท่ีผานมา ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช  

ไมไดเขารวมการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

  คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  และมีการปรับแกตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 วาระที่ ๓.๑ สัดสวนการวิจัยระหวางประเภทองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี  ประจําป 

๒๕๕๗ 

  จากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕   

 วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีมติให

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําคํานิยามของโครงการวิจัยทั้ง ๒ ประเภท คือ องคความรูและ

ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาและใหความ

เห็นชอบน้ัน 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบคํานิยามโครงการวิจัยทั้ง ๒ ประเภท คือ องค

ความรูและถายทอดเทคโนโลยี แตใหปรับแกตามขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. โครงการวิจัยประเภทถายทอดเทคโนโลยี  คือ การวิจัยประเภทการ

วิจัยประยุกต (Applied research) และการวิจัยพัฒนาทดลอง 

(Experimental Development) ซึ่งเปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรู

ใหมๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูน้ันไปใชประโยชนอยางใด

อยางหน่ึง ไดแก การใชประโยชนเชิงพาณิชย ประโยชนเชิงวิชาการ 

ประโยชนเชิงการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล และประโยชนเชิง

สังคมและชุมชน หรือนําความรู ประสบการณในการปฏิบัติงานและ

วิธีการตางๆ ที่ไดจากการวิจัยข้ันพื้นฐาน (Basic Research) มา

ประยุกตใชอีกตอหน่ึง หรือหาวิธีใหมๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่

ไดระบุไว 

๒. โครงการวิจัยประเภทองคความรู คือ การวิจัยประเภทพื้นฐาน (Basic 

research) หรือ การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical research) ซึ่งเปน

การวิจัยที่แสวงหาความรูใหมเพื่อสรางเปนทฤษฎี หรือเพื่อเพิ่มพูน

ความรูตางๆ ใหกวางขวางสมบูรณย่ิงขึ้น รวมทั้งเปนการวิจัยที่เก่ียวกับ

สมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปน

การวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อต้ังและ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) และกฎตางๆ 

(Laws) โดยตองมีการนําไปเผยแพรหรือใชประโยชนในลักษณะที่

สอดคลองและเหมาะสมกับองคความรูน้ันๆ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระที่ ๔.๑ แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 

  ตามประกาศสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ 

 มหาชน) (สมศ.) เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สมศ. ไดกําหนดตารางการตรวจประเมินใน



๓ 
 

ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมีขอเสนอแนะขอคณะกรรมการเพ่ิมเติม คือ ใหสถาบันวิจัยและ

พัฒนาปรับปรุง Improvement Plan ในระดับมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระที่ ๕.๑ เปาหมายคุณภาพหนวยงานสายสนับสนุน (องคประกอบที่  ๑๒ – ๑๔) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ไดสงเปาหมายคุณภาพหนวยงาน 

 สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) 

องคประกอบที่ ๑๒ – ๑๔ เพือ่ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาใชเปนกรอบในการดําเนินงานตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (PM-๔๐) อยางมีประสิทธิภาพ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการมีขอเสนอแนะ คือ ใหขอความชัดเจนไปท่ีฝายประกันคุณภาพฯ     

ของมหาวิทยาลัยถึงแนวทางการจัดทําตัวตามตัวบงชี้ของเปาหมายคุณภาพ        

สายสนับสนุน วาจําเปนตองทําทุกตัวบงชี้หรือไม  โดยใหออกเปนมติของคณะ

กรรมการฯ 

 วาระที่ ๕.๒ กรอบการดําเนินโครงการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 อีสาน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ มติที่ประชุมมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  ดําเนินการ ดังน้ี 

๑. พิจารณาโครงการวิจัยที่มุง เนนการถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (จาก

งบประมาณรายได) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ สัดสวน ๑๕ % จากงบประมาณ

มหาวิทยาลัย  

๒. พิจารณาโครงการบริการวิชาการ (เพื่อกอใหเกิดรายได) จากงบประมาณรายได 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ สัดสวน ๑๐% จากงบประมาณมหาวิทยาลัย  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติใหสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแกตามขอเสนอแนะ  และ

ประชาสัมพันธประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ

ดังกลาว  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

   

 วาระที่ ๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการบริการทาง

วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 

 มงคลอีสาน เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ  สถาบันวิจัย

และพัฒนาจึงไดดําเนินการปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการ

บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 มติที่ประชุม มีมติใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอรางระเบียบใหนิติกรตรวจสอบ  และเสนอตอ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  หลังจากน้ันจึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร



๔ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) 

 วาระที่ ๕.๔ แผนกลยุทธทางการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  เพื่อใหการดําเนินการดานการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการไปดวย 

 ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค  จึงไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

 ๑) กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๖        

ในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
   

ปดประชุม เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

 

 

นางสาวรัตนาภรณ  หมีเงิน 

ผูบันทึกการประชุม                                                                   

 

 

นางสาวณพรรณ  สินธุศิริ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 



๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมฐานานุศักด์ิ  อาคารคณะบริหารธุรกิจ 

ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ประธานกรรมการ  

๒. ศ.ดร.ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๓. ศ.ดร.สุขสันติ ์ หอพิบูลสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๔. นายเวชยันต เฮงสุวนิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๕. ผศ.มาโนช ริทินโย กรรมการ 

๖. ดร.อุบล สุริพล กรรมการ 

๗. ดร.ปรีชา ขันติโกมล กรรมการ 

๘. ผศ.สุจิตรา สราวิช กรรมการ 

๙. ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ กรรมการ 

๑๐. ผศ.จันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ กรรมการ 

๑๒. นางสาวณพรรณ   สินธุศิริ กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน ผูชวยเลขานุการ 

    

ผูสังเกตการณ    

๑. นางสาวศิรันตญา หอรัตนประเสริฐ  

๒. นางสาววงศเดือน วรรณวัต ิ  

๓. นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ  

    

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

  

   

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

  คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  และมีการปรับแกตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



๖ 
 

   

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 วาระที่ ๓.๑  

   

  

 มติที่ประชุม  

   

   

   

 วาระที่ ๓.๕  

   

  

 มติที่ประชุม  

   

   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระที่ ๔.๑  

   

  

 มติที่ประชุม  

   

 วาระที่ ๔.๒  

   

  

 มติที่ประชุม  

   

 วาระที่ ๔.๓  

   

  

 มติที่ประชุม  

   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระที่ ๕.๑  

   

  



๗ 
 

 มติที่ประชุม  

   

 วาระที่ ๕.๒  

   

  

 มติที่ประชุม  

   

 วาระที่ ๕.๓  

   

  

 มติที่ประชุม  

   

 วาระที่ ๕.๔  

   

  

 มติที่ประชุม  

   

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

 ๒) กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๕         

ในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   

ปดประชุม เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

 

 

นางสาวรัตนาภรณ  หมีเงิน 

ผูบันทึกการประชุม                                                                   

 

 

นางสาวณพรรณ  สินธุศิริ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


